
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Fredag 2 mars 2012, start kl. 17.30 med fika, middag strax efter kl. 20.
Plats: Hotell Olof i Åseda
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Eva Persson, 
Malin Johansson, Ronny Krönvall, Carl-Gustaf Nilsson, Mats Nyberg, 
Hedersledamot Tommy Ursby, Kansliansvarig: Markus Andersson,
UC-samordnare: Ingela Nilsson, Valberedningen: Monica Eneros.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis hälsade välkomna, öppnade mötet kl. 17.58 och dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
Inget att justera för senaste mötesprotokollet från 25 jan. Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Värnamo kommun tillsammans med SmålandsIdrotten har en träff framöver där Kajsa Bergqvist 
närvarar och berättar om hur hon arbetar för att nå sina mål och prestera på topp. Främst riktad till 
kommunens idrottsklubbar dock.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Nomineringar till årsmötet
* IFK Växjö har nominerat Jan Bengtsson, Håkan Widlund och Fredrik Ahlström, Wärnamo SK har 
nominerat Ronny samt Växjö AIS har nominerat Christer Svensson och Måd Thorssell. Därtill kan 
Markus och AnnLis tänka sig att åka. Vi har tio platser, så två återstår, samt ett formellt beslut.

b) Motioner
Har fortfarande inte publicerats. Ej heller styrelseförslag. Däremot valberedningens förslag, där 
Tomas Riste föreslås till ordförande efter att Jan Kowalski dragit sig ur och det var de två som fått 
klart flest nomineringar. Frågan är dock vad de som nominerat Kowalski nu tänker rösta på, Toralf 
Nilsson förespråkar vi. Av övriga styrelsen föreslås omval av Toralf, Lillemor Rönnbrant och Mats 
Åkerlind, nyval av Åke Westerlund och Pia Bosdotter Olsson. Kvarstår gör Lena Aruhn, Jan Kowalski 
och Karin Lundgren. ”Saknas” gör Curt Högberg och Lennart Karlberg.

c) Samåkning
Tar vi imorgon när ombuden är klara.

§ 5. UC Småland / Utbildningar - Ingela Nilsson

a) Rapport från träffen med tänkta hjälparbetare
Möte i Värnamo måndagen 20 feb där Anders Andersson, Markus Andersson och Ingela Nilsson 
närvarade från SmFIF,  Michael Ostrelius (Habo) och Carina Palmqvist (Villstad) som anmält 
intresse att jobba med utveckling framöver, samt Björn Lindén från SFIF som jobbar med 
Idrottslyftet. Därefter har kommunikation skett via mail & telefon.
Tanken om att börja jobba med utveckling i Jönköpings län då två därifrån anmält intresse verkar nu 
snarare dra åt ett större Idrottslyfts-projekt och då för hela Småland. Först en förstudie på 3 månader 
under vår/sommar där Michael Ostrelius åker runt och pratar med klubbarna om deras behov av 
utbildningar och aktiviteter med inriktning på sådant som behövs för att de ska kunna behålla sina 
aktiva ungdomar längre upp i åren. Samtidigt frågar vi om de vill delta i projektet med start till hösten 
och tre år framåt, då vi genomför sådant klubbarna uttryckt behov av. Varje klubb skulle kunna ge så 
mycket som 15-20.000kr per år i Idrottslyftpengar, dock oklart vilka villkor Idrottslyftet ställer. SmFIF 
kommer naturligtvis vara inblandat i projektet men kan inte vara den som söker pengarna utan en 
frivillig klubb som tar på sig detta behövs, pengarna betalas ut till respektive klubb som får betala in 
till en gemensam projektpott. Hur upplägget blir till hösten är inte klart, men under förstudien 
finansierar Idrottslyftet en 25%-tjänst åt Michael medan SmFIF står för resekostnader och telefon. 
Anders Andersson är uppsatt som projektledare. Vi är hur som helst intresserade och styrelsen tog 
nu beslut att gå vidare, vilket presenteras som ett styrelseförslag på morgondagens årsmöte.

b) Hur går vi vidare med en i varje län
Vi avvaktar förstudien innan vi går vidare med detta.

c) Bokslut 2011/framtiden
* Utbildarutbildning 7-10-12-14-17år i Malmö denna helg med hela 7st från Småland, mycket bra.
* Nya Friidrott 7-10 hade premiär i höstas, 10-12år har det 17-18 mars och 12-14år till hösten.
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* Instruktörsarvoden gicks igenom. 300kr/h gäller för ungdomstränare 7-17år, alternativt 150kr/h vid 
delat pass, Ingela avgör antal timmar och själv/delat. Dessa 300kr/h gäller nu även de instruktörer 
som tar både teori & praktik (tidigare 375kr/h). Löptränare (2 personer) 3375kr/instruktör. Teknisk 
ledare, Starter/eltid och Distriktsdomare samtliga 1875kr/dag, (tidigare 1000kr för teknisk & 
starter/eltid), medhjälpare för dessa kurser 500kr/dag. Skatt dras med 30% om det bedöms att 
personen kommer få ut mer än 1000kr under kalenderåret. Reseersättning 18,50kr/mil. 
Utbetalningar sker den 10e och 27e varje månad. SmålandsIdrottens reseräkningsblanketter ska 
användas, original och kopia ska lämnas in.
* Kursavgifter tittade vi också på, dessa finns även på hemsidan tillsammans med gällande 
Idrottslyftsbidrag för respektive kurs. Avgift/bidrag genomförda kurser. Vill man ha logi (ca: 600-
650kr) och/eller bok (ca: 250-300kr) tillkommer de kostnaderna. 7-10år avgift 1200kr / idrottslyft 
600kr, 10-12år 1800/1400kr, 12-14år 2200/1800kr, 14-17år allmän (ej klart)/3200kr, 14-17år 
kompletterande del 1600/1000kr, Fördjupning ungdomstränare 1000kr/600kr per dag, Löptränare 
1600/1200kr, Unga ledare (ej klart)/1200kr, Organisationsledare 1300/1000kr, samt 400kr i avgift 
och inget idrottslyftsbidrag för Distriktsdomare/Funktionärskurs, Teknisk ledare, Starter och Eltid.
* Höst-lägret vi brukar ha för 13-14år har klara ledare i år, två gymnasieelever i Växjö arrangerar det 
som ett projektarbete. Lägret körs i Växjö och förhoppningsvis träning i nya Telekonsult Arena. 

§ 6. SmFIFs SDF-Årsmöte i Åseda lördag 3 mars

a) Vandringspriser / Förtjänstplakett
* Tommy och AnnLis hjälps åt för att dela ut dessa.

b) Iordningställande av bord, fanor m.m.
Görs tillsammans kl. 9.

c) Valberedningens arbete
* Michael Ostrelius har anmält intresse att ta över uppdraget som Utbildningsansvarig. Det är den 
enda intresseanmälan valberedningen har fått in under hela året. Monica har ringt några klubbar och 
Ingvar har varit ute på veterantävlingar, men inte fått några napp.

d) Program
* Tänkt tidsprogram för morgondagen delades ut och godkändes.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM – rapporter/kontrollanter
* Mångkampen, Ingela tyckte det fungerade.
* Terrängen, AnnLis och/eller Calle utses till kontrollant(er).

b) Program 2012
DM-programmet är faktiskt helt klart, så när som ett frågetecken kring om Jkpg tar Lag-UDM-finalen.

§ 8. Ungdomskommittén Malin Johansson

a) Götalands 13-14år i Malmö 11-12 mars
* Terese kommer vara distriktsledare båda dagarna, Malin på lördagen och behöver eventuellt hyrbil 
för smidig transport vilket godkäns.
* Terese har t-shirts och Malin tar SmFIF-flaggan som Markus haft med sig till årsmötet.
* Senast GM gick i Malmö var arrangemanget dåligt, vi får se hur det går nu.
* Några sena anmälningar från Smålands klubbar resulterade i merarbete för John-Eric som 
sammanställde och skickade vidare till arrangören. En anmälan har nekats, den aktive hade inte 
klarat kvalgränsen och han var den nionde anmälda i denna gren.
* Småland samåker som vanligt inte till tävlingen, däremot gemensamt boende.

b) Distriktsmatchen 17år
* Vilka ställer upp som ledare/planerare?!
* Laguttagningen underlättas i alla fall av att 1an & 2an vid DM-helgen är kvalificerade.
* Information behöver komma upp på hemsidan.

§9. Hemsida och kansli Markus Andersson
* På hemsidan ganska många notiser under februari, däremot inga längre analyser/texter. Dock en 
del tabeller över SM-medaljer/topp-8-placeringar där minskad bredd tyvärr går att konstatera.
* Verksamhetsberättelsen klar och utskickad tidigare denna vecka, är som konstaterats tidigare en 
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omfattande skrift. Rune Gustavsson saknas på sidan ”Till minne”, kommer i nästa års och Ronny har 
skrivit ut ett antal sidor morgondagens mötesdeltagare kan plocka till sig, även om Ingvar Lundberg.
* En hel del jobb inför årsmötet också med sammanställningar, papper och datapresentation.
* Framöver ska 2012 års Kalendern redigeras fram och vara klar till Terräng-DM som vanligt. 
Styrelsen ska titta igenom 2011:an och markera sådant som skall ändras, Markus kommer skicka ut 
en preliminär PDF-version innan det skickas för tryck så att man kan stämma av och säga till. På 
framsidan planeras foto på David Nilsson, tanken är här att varje år ha någon som varit med länge.
* Smålands-Bästa blev klar i tid i år, är utdelad/skickad, några återstår att få ut samt skicka fakturor.
* Lite mer aktivitet på hemsidan nu då inomhussäsongen dragit igång.
* Ekonomin 2011 klar, verifikationer är påskrivna av Markus & AnnLis samt lämnade till revisorn Leif.
* Summerat massor av jobb jan-mars även i år, men nu ska allt hinnas med i tid för första gången.

§10. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* I Växjö Telekonsult Arena invigning 6 oktober, Jan Sandberg berättar mer imorgon.
* I Ljungby kommer nya allvädersarenan vara klar till sommaren.
* Jönköping söker SM-veckan 2014-15 och om de tilldelas det (klart 15 juni) kommer Råslätts IP 
rustas upp till 8 banor på upploppet och större läktare och pressavdelning för att matcha SM-krav.
* I Skillingaryd fanns ett beslut på några allvädersbanor, men sen fanns tydligen inga pengar. 

§11. Statistikkommittén Markus Andersson
* Smålands-Bästa 2011 gavs ut i januari. Hittar man fel går det bra att påpeka så vi får ett korrigerat 
original samt en mer komplett förteckning över rättelser.
* Innehäftet ges ut i april.

§12. Veterankommittén Ronny Krönvall
* IVSM har gått i Huddinge, 14st guld till Småland.
* Till sommaren flyttas 800m & 1500m från Stora VDM till DM-helgen i Jkpg så att komplett 
deltagande i Veteran-cupen blir möjligt (Stora VDM o VDM i halvmarathon går samtidigt).
* Ronny glömde dela ut Veterancups-medaljerna i Karlskrona i vintras men har med nu i helgen.

§13. Ekonomi Markus Andersson
* Efter senaste mötet med budget 2012 på -19.000kr och känslan av att nästan ha lyckats få vår 
dåliga ekonomi i balans igen, så har SFIF meddelat att de sänker sina SDF-bidrag och budgeten är 
därför tillbaka på dåliga -69.000kr. Ökar inte bidragen igen och vi framöver inte heller lyckas öka 
våra inkomster på nuvarande eller ny verksamhet utan ska få ekonomin i balans genom fortsatta 
nedskärningar ser Markus själv inte så mycket mer att kapa på nu än kanslitjänsten.
* Den huvudsakliga orsaken till våra ekonomiska besvär de senaste åren är de slopade 
sanktionsavgifterna. För några år sedan gjordes en organisationsutredning som kom fram till att 
distrikten var viktiga och behövde stärkas. Bl.a. detta sa SFIFs styrelse sig ta fasta på och inför 2010 
la de ett stort paket med förslag på Förbundsårsmötet om förändrade avgifter, ny planeringsprocess 
m.m. även tydligare uppgifter vad SDF & UC ska jobba med kopplat till ökade bidrag från SFIF. 
Problemet för Småland och flera andra SDF är dock att slopandet av sanktionsavgifterna låg med i 
paketet och detta har inneburit betydligt större tappade intäkter än SFIFs ökade bidrag, och inte blir 
det bättre nu 2012 när SFIF skär ner på bidraget pga egen dålig ekonomi när de inte lyckats få ny 
huvudsponsor, osv. Vi är besvikna på SFIF och undrar hur de egentligen har tänkt och tänker om 
framtiden. Vi ska skriva ihop en skrivelse om detta och skicka till dem.

§14. Övriga frågor
-

§15. Nästa möte
Konstituerande imorgon efter årsmötet.

§16. Mötet avslutas
Kl. 21.30.
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