
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Fredag 26 oktober 2012, start kl. 18.00 med middag.
Plats: Best Western Royal Corner, Växjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Michael Ostrelius, 
Ronny Krönvall, Carl-Gustaf Nilsson, Hedersledamot Tommy Ursby, 
Kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 19.12. Dagordningen godkändes efter att Projektet under §5 flyttas till en 
egen §6 och alla § därefter ökar med 1, samt att ”Datum årsmötet” läggs till under §14 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* Inget mer att säga om protokollet från senaste styrelsemötet 4 sep. AnnLis & Markus skrev på. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Ljungby FIK invigde sin nya allvädersarena 16 september, Anders & Markus närvarade.
* Telekonsult Arena invigdes 6 oktober, Markus & Ronny närvarade.
* Skillingaryds FK fyllde 75år 20 oktober, Ronny närvarade.
* Götalandsregionen hade årsmöte 20 oktober, ingen från SmFIF.
* IFK Växjös Lennart Lundgren fyllde 80år i april, Tommy närvarade. 
* Som diskuterades vid förra mötet vore det bra om någon form av diplom togs fram som kan skickas 
eller delas ut i samband med jubileum och liknande, Markus tar fram något sådant.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
UC-träff lördag 27 oktober på Linnéuniversitetet i Växjö ihop med Blekinge & Skåne 
Diskussion av upplägget för morgondagen skjuts till slutet av mötet (sen glömdes det bort). 

§ 5. UC Småland / Utbildningar –  Ingela Nilsson och Michael Ostrelius
Ytterligare kurser har fått ställas in pga för få anmälda, eller ibland ingen alls. Vi får ta upp frågan 
med klubbarna imorgon. Enligt enkäten ihop med projektet har klubbarna uppgett att de har stort 
behov av att utbilda ledare. Men dessa ledare kanske inte finns ännu, klubbarna själva har svårt att 
få fram dem. Få nya barn/ungdomar/aktiva i klubbarna och därmed inte heller föräldrar/ledare. 
Friidrotten är nere i en svacka jämfört med för några år sedan. 
* Michael berättar att Habo har testat att ta in barn redan från 6års ålder och har nu hälften av sina 
medlemmar i åldern 6-9år. Samtidigt har de jobbat hårt på att få in föräldrarna i verksamheten. 
Frågan är väl om inte många av barnen har slutat framåt 12års-åldern och att de föräldrar som ställt 
upp som ledare då också försvunnit, eller ständigt måste bytas ut med bara några års mellanrum.
* Enligt Ingelas undersökningar är problemen inte unika för Småland utan läget är samma i t.ex. 
Skåne och Göteborg. När våra kurser ställs in brukar hon rekomendera de som ev. var anmälda att 
söka sig till närliggande distrikt/UC:n. Framöver får vi nog samarbeta mer med andra UC:n för att 
fylla kurserna. Dock vet vi ju att klubbar/ledare drar sig för att åka längre sträckor.
* Ett tanke för att få fler deltagare på kurserna vore om klubbarna hade för vana att utbilda fler ändre 
aktiva, kanske inte för att de ska bli ledare framöver, men för sin egen personliga utvecklings skull.
* För att en kurs ska genomföras behövs 12st deltagare, vilket har med landstingsbidraget att göra. 
Vid färre får vi inget sådant (100kr/pers) och det blir ännu svårare att få kurser med få deltagare att 
bära sig självt ekonomiskt.
* Ingela åker på UC-samordnarträff i slutet av november.
* Kurserna starter + eltid i Växjö 17 nov har 6st anmälda (totalt).
* Planeringen inför vårens kurser har startat. Löptränarutbildningen som skulle gått nu i höst flyttas 
till våren, 6-7 april, pga att vår instuktör Jessica Gylfe varit sjuk i körtelfeber. 12-14år del 1 går 23-24 
mars, del 2 går sen i april. 14-17år allmän den 27-28 april. Ska vi köra någon 7-10år? Ingela kollar.

§ 6. Projektet Michael Ostrelius
Responsen från klubbarna har generellt varit positiv. Dock har Michael inte fått någon särskild 
feedback av klubbarna på det remissförslag han skickat ut. Detta förslag är en preliminär version av 
den ansökan som vi skickar in centralt, medan varje klubb som vill vara med i projektet i sin tur ska 
skriva någon egen - eller inte/bara en blank ansökan - men i alla fall bifoga den centrala. Ansökan 
skickas in via IdrottOnline. Varje klubb får sen 20.000kr som skickas in till en central projektpott hos 
SmFIF. Klubbarna har väl varit skeptiska och undrar vad de får tillbaka. Vi behöver alltså komma 
fram med konkreta saker. Frågan är vad klubbarna vill ha hjälp med. Ofta vet de nog knappt själva. 
Exempel är i alla fall läger för äldre, där en klubb själv kanske har för få för att det ska bli något, 
minst 10st behövs, medan det kan bli ett läger om flera klubbar går ihop.  Tränarhjälp, med olika 
teman och en känd duktig tränare. Klubbarna kan också byta tränare med varandra. Frågan är väl 
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hur välvilligt inställd man är till samarbete över klubbgränserna eller om man ser varandra som 
”konkurrenter”. Synd isåfall, och det skulle försvåra samarbete och utveckling. 
Tävlingsverksamheten finns redan och är efterfrågad, här kanske projektet kan inrikta sig på att 
upprätthålla och/eller förbättra kvalitén där det brister. Mångkamp inne för 12-14år ser i år inte ut att 
bli av, här går att göra en insats.
* Nästa steg är i alla fall att få in någon respons från klubbarna, och det får väl ta lite mer tid, samt 
bilda en projektgrupp på 5-6st personer, gärna någon från varje län som vi pratat om i flera år då det 
är viktigt att projektet inte blir något ”på avstånd” utan närvaro finns ute på mer lokal nivå.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
* Halvmaran i Hultsfred 8 sep, Markus meddelar att det var bra deltagande, bra väder, efteråt bjöds 
alla deltagare på ostkaka, dock krånglade resultatprogrammet och prisutdelningen dröjde väldigt 
länge. Resultatlistorna för DM (seniorer) hade felaktigt sorterat bort veteranerna, Markus såg till att 
det blev rätt för männen och delade sen ut medaljer och missade att samma misstag gjordes på 
damsidan. Aktuella personer/klubbar är kontaktade och medaljerna ska ha skickats till rätt personer. 
* Samma helg var AnnLis i Värnamo på stora VDM. Trevligt, men få deltagare. Tråkigt med alla 
ensamstarter. Kastburen är dålig, men de såg till att cykelbanan bredvid arenan var fri när de 
kastade så ingen fick någon slägga i huvudet...
* Långa terrängen i Södra vi 23 sep, också AnnLis. Var OK. Många lag = bra. Man missade en sjätte 
efteranmäld Högby-dam och därmed att de hade ett andralag, men de fick medaljerna i efterhand.
* Ingen inkommen rapport angåede Lag-UDM-finalen i Jkpg 29 sep där Hindens Patrik Eklund varit 
ombedd att ”kontrollera”. Men det fungerade enligt Calle och Michael.
* Maran 20 okt i Växjö där Tommy  rapporterar att det var bra väder och näst högsta deltagarantalet 
efter 2009 års rekord då VSM ingick i loppet, dvs över 400st nu. Entusiastisk speaker. 
Prisutdelningen är som vanligt svår att få till på ett bra sätt, stor tidsskillnad mellan klasser och även 
inom klasserna bland de äldre. En del åker hem utan att tänka på prisutdelning. Lämpligtvis kör man 
prisutdelning för seniorerna och de yngre veteranerna, därefter bara dela ut i takt med att de dyker 
upp. Tydligare info om dessa rutiner kan finnas med i PM:et.

b) Nästa års program
Mycket är redan klart, t.ex. är sanktioner nu genomgångna och godkända, men för DM beslutades 
nu att vi inte kör dubbla placeringar vid Stora IDM-helgen i Växjö 19-20 jan, utom för veteranerna då 
de inte har någon veteranklass att anmäla sig till utan måste göra det i seniorklassen. Mångkamp 
inne saknar 12-14år då det är inlagt i SM, vi ställer frågan imorgon om det ska bli något sådant i år, 
isåfall ett Smålands-arr då IFK Växjö inte vill ta ansvar för det. Lag-UDM-kvalen i maj & aug spikar vi 
imorgon, arrangörerna och deltagande klubbar styr ganska mycket här. Stora DM-helgen verkar bli 
svår att ha i Kronoberg, men vi får se vad vi kommer fram till imorgon, vi utsåg nu i alla fall helgen 
25-26 maj. Stafett-DM för seniorer läggs in i Oskarshamnsspelen 3 juli. DM 10.000m får flyttas från 
24 aug pga att  Götalandscupens match 2 hamnat där, men det ska nog gå att lösa. Lag-UDM-
finalen går i Värnamo istället för Kalmar då WSK/Hans Fagher enligt Markus är med på att de ska 
klara arrangemanget med det arr-bidrag på 80kr/lag som finns och då utan att efteråt söka mer.

c) Övrigt
* Pga få deltagare vid Mångkamps-DM, och även vissa andra DM, vore det lämpligt att köra dem 
som öppna tävlingar framöver.
* Distriktsmatch med Skåne? Vi får ta upp saken imorgon.
* Arrangörskurs/utbyte mellan erfarna arrangörsklubbar och de som vill lära sig vore väl bra. 
November är nog lämplig tidpunkt på året.

§ 8. Ungdomskommittén

a) Kandidat till styrelsen
Valberedningen, vi eller någon annan, har fortfarande inte fått fram någon ungdomsansvarig. Något 
nytt att säga om detta imorgon?

b) Läger 13-14år, Växjö
Hela 58st anmälda! Förutom Maja Eklund och Josefine Nilsson ställer även Maria Tell, Michael Fagö 
och Patrik Eklund upp som ledare. Maja & Josefine kör det som ett projektarbete i skolan. De 
kommer sova på olika ställen då de inte längre får plats på samma. Äta på Tipshallen. De får låna 
SmFIFs bankkort för inköp av bl.a. frukost.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 9. Hemsida och kansli Markus Andersson
* För hemsidan 19st notiser under sep, 10st hitintills i okt. Alla inbjudningar till utbildningar finns nu 
på hemsidan. I tävlingsprogramet återstår några resultatlistor under sep & okt att kopiera & arkivera 
på SmFIFs hemsida. Tävlingsprogramet 2013 är uppdaterat och ändringar sker löpande. 
Resultatbörsen (INT, SM, GM, DM) återstår att uppdatera för 2012. Alla vandringspris utom Eric Wall 
är nu summerade och kommenterade. Projektet ska få en egen sida, blir dock länk till höger på 
startsidan under Övrigt som t.ex. utbildning & veteran, som hemsidan är konstruerad bökigt att göra 
knapp-länkar i menyn till vänster och så dessa att inte bara ligger på startsidan utan alla andra sidor.
* För kansliet kan sägas att det varit mycket att göra med tävlingsprogrammet 2013 under sep & okt, 
inkl att hjälpa vissa klubbar få in eller redigera ansökningar i FRIDA. Fakturor för GM, Lag-UDM och 
höstens DM-medaljer nyligen utskickade, ekonomin också uppdaterad. Ständigt mycket mail, över 
300st inkomna under okt och nästan 200st skickade. Nu inför höstmötet lite jobb med inbjudan, 
papper, data-presentation m.m. Inbjudan kom väldigt sent, men datum, plats och ungefärligt upplägg 
på dagen mailades ut för över en månad sedan. Få anmälda och då ringde Markus runt till 10-15st 
personer plus några mail för att försöka få in fler, men det gav inte alls så stor effekt som väntat.
* Närmast framöver blir det sammanställning och protokollskrivande från helgens möten, notis om 
EW-priset, fakturor på UC-träffen o DM-medaljer maran, lägret och lördagsträningar i arenan, skiss 
på en budget 2013, statistik-innehäftet, sida för Projektet samt inte minst Verksamhetsberättelsen. 

§ 10. Anläggningskommittén Tommy Ursby
Inget särskilt nytt, men togs upp gjordes att Värendsvallen visserligen kompletterat banorna 7-8 i 
somras så att de nu går hela varvet runt, men på andra ställen längs de yttersta banorna finns 
sprickor och knöligheter så det skulle behövas göras mer. Mönsterås har fått nya allvädersbanor 
som kanske nämnts tidigare. AnnLis kollar med Mikael om de har ”allt” på arenan.

§ 11. Statistikkommittén Markus Andersson
Inne-häftet ännu inte klart. Göteborgsvarvet & Sthlm Marathon är nu med i statistiken ute. 
Smålands-bästa 2012 delas ut i samband med IDM-helgen 19-20 jan inlagt i Best Western Games.

§ 12. Veterankommittén Ronny Krönvall
Ronny gick igenom senaste tidens veterantävlingar med antal starter, framskjutna placeringar och 
ett Smålands-rekord i M55 höjd. Veteran-Cupen har haft 286st starter, högsta räknat från 2006 då 
Ronny övertog ordförandeskapet i kommittén. Störst ökning ser vi på de längre sträckorna, 5000m 
och uppåt, medan intresset varit mer begränsat för 800m och 1500m. Högby IF har både flest 
deltagare och vinner i år en dubbelseger i lagtävlingen. Ronny gick även igenom individuella segrare 
i respektive åldersklass.

§ 13. Ekonomi Markus Andersson
* Rapport utskickad i förväg. Skillnader mot förra rapporten 30/8 är att SDF-bidraget från SFIF nu 
beräknas att bli enligt budgeten, ej mindre. Lag-UDM har gett 7 tusen extra till SmFIF pga många 
anmälda lag som sen strukit sig. Fler inställda kurser nu i höst innebär ytterligare nedrevidering av 
överskottet från kursverksamheten. Detta var 50 tusen både 2010 & 2011, för 2012 budgeterades 
+40 men har sen reviderats ned till +30 den 30/8 och nu +25 den 19/10. Markus har fått uppdaterad 
kursekonomi från SISUs Anders Johansson men de uppdaterar bara en gång i månaden så oktober 
var ej med och något även oklart för sep så det tillförde inte så mycket. Ny rapport kommer i början 
på nov. Lägret har budgeterats ge ett överskott på 5 tusen, men ger nog mer nu med så många 
anmälda. Summerat väntas 2012 landa på minus 75-80 tusen, mot budget på -69.
* Anders föreslog vid förra mötet en avgift på 1kr/start till SmFIF, räknat på bara sanktionerade 
arenatävlingar och långlopp skulle ge SmFIF ca: 40.000kr/år, dvs täcka halva underskottet, 
summering se sid 33 i V-ber. Presenteras imorgon och beslut tas på årsmötet till våren.
* Budgetmöte planeras till söndag 16 dec i Växjö, Tommy ordnar lokal, start kl. 14 (till senast kl. 17).

§14. Övriga frågor

a) Krya-på-dig-blomma till Arne
Har brutit lårbenshalsen och är nog kvar på sjukhuset. Beslut togs att Markus skickar en blomma.

b) Datum årsmötet
Lördagen 2 feb är väldigt tidigt, 9 feb går IVSM, 16e ISM, 23e IJSM, 2 mar IEM i Gtbg, 9e IUSM, 16e 
IGM, 23e = sent! Osäker på om SFIFs FM går 23-24 eller 30-31. Beslut fre-lör 8-9 mars i Värnamo.   

§15. Nästa möte. Onsdag 30 januari på IFK:s/FIG:ets nya kansli i Växjö, start med mat kl. 17.30.

§16. Mötet avslutas. Kl. 22.33.
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