
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Tisdag 4 september 2012, start kl. 17.30 med landgång (smörgås).
Plats: FIG:ets kansli, Växjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Ronny Krönvall, 
Kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson. 
Vid § 7. d) som togs upp först på mötet även de två ansvariga för det kommande 
Växjö-lägret, Josefine Nilsson och Maja Eklund.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
* § 7. d) behandlades först på mötet.
* Projektet får framöver en permanent paragraf vid styrelsemötena, § 6.
* I övrigt godkändes dagordningen.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* Inget mer att säga om protokollet från senaste styrelsemötet 7 maj. AnnLis & Markus skrev på. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Inbjudan till Gamleby OK:s 80års-jubileum 8 september. Ingen kan åka och representera SmFIF. 
De har heller inte närvarat vid våra årsmöten på i alla fall många år så det känns inte så viktigt.
* Inbjudan till invigningen av Ljungbys nya allvädersarena 16 september. Anders & Markus åker.
* Inbjudan till Brittatorp TK:s 70års-jubileum 10 november. Ingen SmFIF:are representerar.
* Med anledning av föreningarnas jubileum då och då kunde någon form av diplom vara bra att ta 
fram som kan skickas, eller delas ut personligen om någon är på plats.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
UC-träff lördag 27 oktober på Linnéuniversitetet i Växjö ihop med Blekinge & Skåne 
* SFIF har valt att lägga ihop det på detta sätt för att kunna närvara vid alla UC-träffar i landet. Vi 
kommer få ha förmiddagen fri för eget Smålands-möte, eftermiddagen blir gemensam. Vi kommer 
även köra styrelsemöte på fredagskvällen, start 18.00 med mat, sen övernattning. AnnLis bokar.

§ 5. UC Småland / Utbildningar –  Ingela Nilsson (Michael Ostrelius ej närvarande)
Några ändringar i höstens utbildningsprogram pga Invigningen i Telekonsult Arena m.m. 
* 12-14år i Växjö flyttas från 13-14/10 (del 1) och 10/11 (del 2), till den 27-28/10 och 24-25/11.
* 7-10år som var tänkt i Värnamo under okt/nov flyttas till Växjö, del 1 den 18/11 och del 2 9/12.
* För löptränarutbildning steg 1 har Ingela ännu ej fått svar från tänkta instruktörer.
* 14-17år del 1 allmän går som planerat i Växjö 20-21/10, liksom Fördjupning stav den 17/11.
* För Funktionärskurserna och Starter/Eltid ansvarar Michael, Ingela har ej koll på läget där.
* För 7-10år i Habo har del 1 redan gått med 16st deltagare, Tommy Dahlbom är instruktör. 

Lördagsträningarna startar igen den 20 okt. Det kommer inte bli dyrare än tidigare. Faktura skickas 
en gång i månaden. Avbokningar kommer ej ske kurs-helger utan man får samsas om utrymmet.

Projektet. Michael har under förundersökningsperioden haft kontakt med klubbarna som bl.a. fått 
fylla i en enkät på webben om deras behov och intressen för olika saker som projektet skulle kunna 
innehålla. Summering på det kommer strax från Michael. En central projektansökan skickas från 
SmFIF, sen behöver också alla deltagande klubbar skicka in varsin ansökan, Michael tar fram en 
mall som de kan använda. Även en mall för att sen rapportera. Strax behöver en projektgrupp bildas. 
Projektet skulle kunna bli ett lyft för SmFIFs ekonomi, även om de 20.000kr per deltagande klubb 
och år som projektet kommer ge förstås ska läggas på projektet på ett eller annat sätt. 

§ 6. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
Ronny närvarade vid Mångkampen i Alvesta 1-2 sep, arrangemanget fungerade bra, dock få 
deltagare, kanske pga att Finnkampen gick samma helg. Stafetterna i Kalmar 13 juli hade också 
klent deltagande, men ok annars. 5000m i Högby 11 juli fungerade bra.

b) Kommande DM-kontrollanter
Markus tar halvmarathon i Hultsfred 8 sep, AnnLis Stora VDM 8-9 sep i Värnamo och Långa 
terrängen 23 sep i Södra Vi. Michael ska tillfrågas om han kan kolla Lag-UDM-finalen 29 sep och 
Tommy om han kan ta Växjömaran 20 oktober.
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c) DM 2013
Markus skickade ut ett förslag (inte helt komplett) för några veckor sedan. Viss osäkerhet finns då 
Mångkamps-SM, GM 13-14år ute och Götalandscuperna inte är utplacerade ännu. Vi utgår ifrån 
detta så länge, det kan publiceras på hemsidan och föreslagna DM-arrangörer kan tillfrågas.

§ 7. Ungdomskommittén

a) GM utomhus
Går nu till helgen 8-9 sep i Ängelholm med Maria Tell och Josefine Nilsson som distriktsledare.

b) Distriktsmatchen 17år
Skulle ha gått 18-19 augusti i Danmark, men de ställde in pga att Danmarks Friidrottsförbund 
beslutade att de inte fick lägga pengar på detta. Troligtvis gäller det kommande år också. Anders har 
dock varit i kontakt med K-G i Skåne och kanske skulle Småland-Skåne kunna köra någon mindre 
match framöver, endagars? Blir isåfall deras tur att vara arrangör 2013 då vi var ifjol.

c) Kandidat till styrelsen
Inget nytt nu heller när det gäller denna vakanta plats som ungdomsansvarig. AnnLis kollar med 
valberedningen.

d) Läger 13-14år, Växjö
Kommer gå 10-11 november i nya Telekonsult Arena, som för hoppningsvis lockar extra mycket 
ungdomar. Åldersindelningen gäller för kommande säsong, dvs födda 1999-2000. Ansvariga är 
Josefine Nilsson och Maja Eklund, som kör detta som ett projekt på gymnasiet. De ringer nu runt och 
kollar mat och logimöjligheter. Inbjudan är på gång, Markus mailar dem fjolårets att titta på. Avgiften 
sätts till 700kr/deltagare. Styrelsen får i uppdrag att kolla vad som gäller kring arvoden och 
återkomma. Minst 5st instruktörer planeras.

§ 8. Hemsida och kansli Markus Andersson
* För hemsidan har det publicerats ca: en notis varannan dag under hela sommaren. Annars mest 
uppdateringar i tävlingsprogramet, främst med länkar/inbjudningar/resultatlistor. Även regelbunden 
uppdatering av vandringspriserna, t.ex. poängställning i Eric Wall efter varje DM-tävling.
* Semester en vecka i slutet av maj och en vecka början av augusti, mycket Högby-arrangemang 
också under juli där man kan säga att en del semester gick åt.
* Under juni en del extra jobb vid sidan om ordinarie uppgifter med Distriktsmatchen. Uttagning, 
kontakter, information. Sen blev det ju inställt.* Liknande sammanställning av information och 
kontakter inför GM 8-9 sep.
* Frågan om en mötesplan och regelbundna rapporter där i mellan om vad som händer i SmFIFs 
verksamhet var aktuell i juni, men inget fastställdes. Markus har sen dess skickat ut ekonomiska 
rapporter oftare, t.ex. inför styrelsemöten, och planerar framöver även rapportera om övrig 
verksamhet kring kansli/hemsida oavsett hur övriga inom SmFIF gör.
* Samordning kring lägerverksamhet och friidrottsskolor inom distriktet är fortfarande inte gjord. Ska 
göras nu under hösten och för 2013 i god tid innan respektive aktivitet genomförs.
* Kansli i Växjö har också varit på tal. Nu verkar det vara fullt i Telekonsult Arena, men fler lokaler 
finns i närheten. Skulle dock innebära ökade kostnader för både förbundet och Markus privat, därtill 
svårigheten att hitta lägenhet så tillsvidare kör vi vidare med kansliet hemma hos Markus i Nybro.

§ 9. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* Som nämndes under § 3 inviger Ljungby sin nya friidrottsarena 16 sep. Anders & Markus närvarar.
* Telekonsult Arena ivigs lördag 6 oktober. Catarina Bachér från IFK Växjös styrelse tittade nu förbi 
på mötet och informerade lite kort och delade ut informationsblad. Kl. 10-14 är det öppet hus, fri 
entré och man får prova på friidrottsgrenarna. IFK:s ungdomar kommer träna under tiden. Kl. 15-17 
sker invigningen där bl.a. Carolina Klüft avtackas och landshövdingen håller tal. På kvällen från kl. 
19 är det fest med middag, 18års-gräns, kostnad 495kr och föranmälan krävs. 

§ 10. Statistikkommittén Markus Andersson
* Häftet med Smålands årsbästa-statistik inomhus 2012 återstår fortfarande att göra.

§ 11. Veterankommittén Ronny Krönvall
Ronny gick igenom senaste tidens veterantävlingar med antal starter och framskjutna placeringar. 
Veteran-Cupen ser ut att överträffa fjolårets rekord på 273st starter. Högby IF toppar.
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§ 12. Ekonomi Markus Andersson
* Rapport utskickad i förväg. 2012 pekar nu mot -90.000kr, mot budgeten på -69.000kr. Större saker 
som skiljt sig mot budgeten är mindre bidrag från SmålandsIdrotten och Svenska FIF, få kurser i 
våras där flera även blev inställda. Utfallet från hösten utbildningar återstår att se, vilket är största 
osäkerhetsposten. Inställd distriktsmatch sparade å andra sidan en del.
* Anders föreslog en avgift på 1kr/start till SmFIF för både arenatävlingar och långlopp. Skulle ge 
SmFIF ca: 50.000kr/år, summering över alla starter i distriktet finns på sidan 33 i 
Verksamhetsberättelsen. Anders återkommer med en närmare presentation av förslaget som 
styrelsen få ta beslut om. Kan/bör också presenteras vid UC-träffen.

§13. Övriga frågor
-

§14. Nästa möte
Fredag 26 oktober på Royal Corner i Växjö, start 18.00 med mat. AnnLis kollar upplägget och bokar. 
UC-träffen körs sen dagen efter på Linnéuniversitetet, Småland har förmiddagen fram till lunch kl. 
12.00, sen gemensam UC-träff med Blekinge & Skåne. SFIF närvarar också med representant.

§15. Mötet avslutas
Ca: kl. 20.20.
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