
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Måndag 7 maj 2012, start kl. 17.30 med landgång (smörgås).
Plats: FIG:ets kansli, Växjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Michael Ostrelius, 
Carl-Gustaf Nilsson, Mats Nyberg, Hedersledamot Tommy Ursby, 
Kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Anders leder mötet idag. Dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
Markus & AnnLis skrev på senaste mötesprotokollet, dvs konstituerande styrelsemötet 3 mars. 
Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Tre inbjudningar till årsmöten, SmålandsIdrottens 16 april i Jkpg där Anders Andersson, Kjell 
Nilsson och Ingrid Bjelm närvarade för SmFIFs räkning, Jönköpings läns folkrörelsearkiv 24 april i 
Habo (ingen närvarande) och Smålands Idrottshistoriska sällskaps årsmöte 12 maj i Huskvarna där 
vi troligen inte heller kommer ha någon representant.
* Rapport från Svenskan att Edsbruks IF nu har trädit ur.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
Rapport från Förbundsårsmötet 24-25 mars i Sollentuna. 
* Tomas Riste från IF Göta/Karlstad valdes till ny förbundsordförande. 
* Det blev ”nej” till sammanslagning med Gångförbundet, troligen pga passivitet där ingen som var 
positiv gick fram och talade för en sammanslagning, däremot några negativa. 
* Tävlingsprogrammet för juniorer kommer ses över och ett styrelseförslag på revidering läggas till 
nästa FM. Bl.a. med anledning av motioner till SFIF att vi bör ha samma upplägg som internationellt 
med t.ex. kula och lång häck, samt införande av SM i parkstafett. Vi i TÄK / styrelsen tänker ta upp 
frågan internt samt på höstens ledarträff och ev. skicka en skrivelse till SFIF med våra åsikter. 
* Avgående ordföranden Lennart Karlberg öppnade för ett eventuellt återinförande av 
sanktionsavgifterna i sitt avslutningstal med anledning av tappade sponsorer och sämre ekonomi.

§ 5. UC Småland / Utbildningar – Michael Ostrelius och Ingela Nilsson

a) Rapport från strategilördagen 31 mars i Växjö
Detta var egentligen en utbildningsdag, ”Friidrottens organisationsledare”, dit dock endast IFK Växjö 
anmält sig. SmFIF bjöds då in för att diskutera samverkansmöjligheter inom distriktet, inte minst med 
anledning av kommande Telekonsult Arena som innebär större möjligheter än vad IFK på egen hand 
skulle klara utnyttja. Michael Ostrelius höll i dagen och från SmFIF närvarade även Markus & Ingela. 
Förutom mer samverkan SmFIF & klubbarna i mellan i syfte att arrangera saker i Arenan pratades 
även om att skapa/förstärka ”smålandsidentiteten” vid t.ex. Götalandsmästerskapen i form av 
gemensamma kläder, samma boende, samlingar, uppsatt flagga, m.m. SmFIF bör också bli tydligare 
med att presentera vilka vi är och vad vi jobbar med, t.ex. vid DM-tävlingarna. Någon typ av 
”smålandsträff” planeras i samband med Nordiska Juniorlandskampen i Växjö 18-19 aug som Malin 
Johansson och Christian Hedman jobbar med. Föreläsning/diskussion/fortbildning, eller något.

b) Utbildningarna
* Vårens kurser är klara, flera blev tyvärr inställda pga för få anmälda.
* För kursen Friidrott 10-12år som var uppdelad i två steg var några deltagare sjuka när träff 2 
kördes, ingen sådan är planerad i höst så frågan är när de ska få möjlighet att gå färdigt kursen. 
Båda delarna är EN kurs, så Idrottslyftspengarna betalas inte ut förens man har gått båda delarna 
och klubben behöver inte heller betala något förrän då. Nu ligger SmFIF ute med pengarna.
* För hösten finns planerade kurser på hemsidan. 
* Ljungby vill ha en funktionärskurs som planeras till 25 aug.
* Då kursutbudet med olika delar och nivåer samt olika arrangörer kan upplevas svårt att överblicka 
och förstå planerar Michael att sammanställa någon lättbegriplig presentation på det hela. Bra 
information finns egentligen redan på Svenskans och SISUs hemsidor, men att klicka sig runt på 
dessa och läsa är lite mer ”självstudier” än vad alla föreningsledare vill bemöda sig med.
* Mer lokala utbildningar? Det kan finnas fler intresserade av att gå någon kurs om den körs direkt 
på orten snarare än att man behöver åka till annan ort. Efter diskussion tror vi det fungerar bra för 7-
10år men sen allt svårare på högre nivåer pga större krav på arenan och även svårt att komma upp i 
12st deltagare om inte flera klubbar (från olika orter) går samman till en kurs. ”Det var bättre förr” då 
föreningarna verkar ha högre ”omsättning” på nya ledare/föräldrar/barn jämfört med nu.
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* Ingela ska på UC-samordnarträff 22-23 maj i SFIFs nya kanslilokaler i Hammarby sjöstad.
* Ingela var på en träff på Bosön i torsdags med temat ”aktiva som ej når toppen”.

§ 6. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
Terräng-DM i Växjö, AnnLis & Calle. Tyvärr fallerade resultathanteringen ordentligt i männens lopp, 
för de långsammare 2/3 av fältet saknade upp mot 10st löpare tid och man visste inte var i fältet de 
skulle in. Flera andra fel fanns också. Lyckligtvis gick att reda ut härvan tack vare att en 
utomstående på skoj hade filmat bl.a. alla målgångar, annars hade det aldrig gått.

b) Kommande DM-kontrollanter
Stora DM 2-3 juni i Jönköping. Anders & Markus utses. Smålands-flaggan tas med och sätts upp.

b) 2013
* IK Sisu söker Terräng-DM till sitt 100års-jubileum. Beviljas.
* DM inomhus vill vi köra i Telekonsult Arena, IFK Växjö kommer naturligtvis vara delaktiga men vill 
ej vara huvudarrangör utan här måste SmFIF i samarbete med Smålands-klubbarna ta på sig 
arrangörskapet. Arbetet med hur detta ska genomföras, ansvarsfördelning, ekonomi, m.m. bör 
påbörjas snarast. Fungerar det bra kanske SmFIF & klubbarna i framtiden kan arrangera en vanlig 
stortävling också som bl.a. inkomstkälla, men IDM 2013 måste fungera redan kommande säsong.

§ 7. Ungdomskommittén

a) GM utomhus
Går 8-9 september men arrangör fortfarande inte klar.

b) Distriktsmatchen 17år
18-19 augusti i Danmark. Dvs samtidigt som Nordiska Juniorlandskampen i Växjö. Arne Svensson 
kan troligen köra med en stor buss dit, Calle kollar med honom igen för att få det bekräftat, han får 
då även agera ledare. Mikael Johansson, Oskarshamn, har anmält intresse av att ställa upp som 
ledare. Ingela ska också fråga Maria Tell. Josefin Nilsson har redan sagt nej. DM gäller som 
kvaltävling, alla sträckor utom 3000m går under DM-helgen 2-3 juni i Jkpg, medan 3000m är inlagt i 
Ölandsspelen 13 juli. Det ska trummas för Distriktsmatchen på hemsidan framöver.

c) Kandidat till styrelsen
Inget nytt när det gäller denna vakanta ungdomsledarplats.

§ 8. Hemsida och kansli Markus Andersson
* Vi bytte leverantör av webbhotel & e-post under mars från Loopia till One.com, främsta skäl faktiskt 
att webbmailen ofta varit långsam under flera års tid. Kostnaderna sjunker från 1800 till 450kr/år.
* På hemsidan har det varit fler notiser under mars, färre under april. Annars har tävlingsprogrammet 
uppdaterats löpande med inbjudningar, resultatlistor, länkar och ändringar. Även en första version av 
inomhus 2013 finns nu med SM & INT, som underlag för de som vill söka sanktion för nationella 
inomhustävlingar, vilket ska ske nu under maj, brukar dock bara vara IFK Växjö.
* På kansliet har arbetet sen årsmötet handlat om skriva protokoll, skicka ut fakturor på service-
avgifter och Götalands inomhus, läsa på inför och delta på SFIFs förbundsårsmöte, strategilördagen, 
sen redigering av Kalendern, paketering & utdelning/utskick, samt löpande bokföring & betalningar.
* Närmast framöver ska fakturor skickas ut på Kalendern och DM-medaljer inomhus + terrängen, 
inomhusstatistiken är klar och ska redigeras ihop till ett Inne-häfte, kontakt med klubbarna ska tas för 
att kolla av tankar och intresse av gemensamma arrangemang i Telekonsult Arena, material ska tas 
fram för att ”presentera SmFIF” vid DM-tävlingar och liknande, samt utarbeta en bra samarbetsform 
SmFIF & klubbarna i mellan när det gäller lägerverksamheten.

§ 9. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* Till Ljungby har Anders nyligen levererat utrustning och idrottsplatsen kommer vara färdig till 
sommaren. Ett flertal olika idrotter är samlade på området om uppges vara fint.
* I Jönköping diskuteras en inomhushall och Kretsen har nyligen sagt nej till en privatfinansierad hall 
i Bankeryd och väntar på att kommunen ska bygga en vid Kålgården istället.
* I Mönsterås har politiker och skolan drivit fram ganska långt komna planer på att lägga 
allvädersbeläggning på nuvarande kolstybbsbanor. Ingen friidrottsklubb finns i dagsläget på orten. 
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§ 10. Statistikkommittén Markus Andersson
* Statistiken inomhus är klar och ska framöver redigeras ihop till ett Inne-häfte.
* Sverige-Bästa ges snart ut av SFIF.

§ 11. Veterankommittén Ronny Krönvall
Ronny har anmält förhinder att deltaga pga styrelse möte i Värnamo kyrkoråd. Markus läste upp 
rapport med senaste tidens veterantävlingar.

§ 12. Ekonomi Markus Andersson
* Mycket i kassan såhär års, men för de konton som kan är klara ligger vi ca: -18 tusen mot budget. 
De största minusposterna är SDF-bidraget (-10), SDF-årsmötet (-3,5) och Stipendier (-2,5). Utanför 
budget lär även en nettokostnad för sommarens Förundersökning tillkomma på några tusen, sen 
oklart hur det eventuella 3års-projektet vi startar från hösten påverkar ekonomin.
* Vid jämförelse mot andra SDF konstateras att Skåne som är ganska lika oss i storlek och ekonomi 
tar betydligt mer i Service-avgifter (1300-5000kr/klubb baserat på LOK-stöd) och har också mycket 
högre kursavgifter än vi. De har också större överskott på sin kursverksamhet. Fler skillnader är att 
de betalar ut ganska mycket arvoden för alla möjliga uppdrag medan vi i huvudsak kör ideellt, samt 
att deras budgetunderskott 2012 är ännu större än vårat, -124 tusen.
* Ronnys åsikter skriftligen: Vill ej medverka till neddragen kanslitjänst och är öppen för höjda 
avgifter. Vill också ha ekonomiska månadsrapporter för ekonomin med avstämning datummässigt 
mot budget och föregående år för intäkter, kostnader och resultat. Om mötet inte tog något beslut 
angående avgifter utan väntar till budgeten 2013 bestämde vi här att ekonomiska rapporter är lagom 
att fortsätta komma inför varje styrelsemöte, och då avstämning kontovis snarare än hela ekonomin 
per datum. Vid större ekonomiska händelser dock meddelande direkt istället för nästa styrelsemöte.

§13. Övriga frågor
a) SmålandsIdrottens enkät (om vilken service SDF:en ser behov av i framtiden)
AnnLis har skickat in och bl.a. fyllt i att vi tycker deras hantering av vår kursverksamhet fungerar bra, 
vi är intresserade av SDF-konferanser och träningsläger för styrelsen och liknande, samt 
intresserade av samordnad kanslilokal i Växjö beroende på kostnaderna.

b) Kalmar SK:s brev angående sanktion av tävlingar i Kalmar
Bosse Björkholm och Kalmar SK vill ej att SmFIF beviljar sanktion för Högby IF:s tävlingar i Kalmar i 
och med att klubben har sitt säte på Norra Öland. Tommy får uppdraget att kolla lagar/regler i ämnet 
till nästa styrelsemöte, därefter får KSK svar.

c) Krishantering
Kriser kan inträffa och Michael har sett att SFIF har ett material på gång som vi sen kan sprida till 
våra klubbar.

d) Projekt/Förundersökning
Förundersökningen på 3-4 månader är nu på gång att starta, en arbetsplan för hur Michael har tänkt 
lägga upp det blir färdig senare denna vecka. Lite grovt kan säga att Michael först kommer göra ett 
mailutskick och sen åka runt och träffa klubbarna och föra en dialog kring utbildningsfrågor, 
klubbarnas behov av utveckling och stöd från SmFIF, intresse av gemensamma läger, arrangemang, 
m.m. Om responsen från klubbarna är positiv startar vi ett större projekt från hösten där vi ska göra 
verklighet av det som efterfrågas. Idrottslyftet kan bidra med 15-20.000kr per klubb som ingår i 
projektet, pengarna utbetalas till klubbarna, men skickas vidare till en gemensam projektpott hos 
SmFIF. Kommunikation angående förundersökningen & projektet sker lämpligtvis via 
styrelsen@smfif.se så styrelsen, hedersledamöter, Markus och Ingela kan ta del av informationen. 

§14. Nästa möte
Onsdag 13 juni på FIG:ets kansli i Växjö, start 17.30 med något att äta.

§15. Mötet avslutas
Kl. 21.00.
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