
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Fredag 8 mars 2013, samling kl. 17.30, middag kl. 20.00.
Plats: Scandic, Värnamo
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Michael Ostrelius, 
Ronny Krönvall, Carl-Gustaf Nilsson, Mats Nyberg, Hedersledamot Tommy 
Ursby, Kansliansvarig Markus Andersson, Valberedningen Ingvar Ellbring.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
* AnnLis öppnade mötet. 
* Dagordningen godkändes efter följande tillägg: ”Rapport från Idémöte” under §4c, ”Ronny 
Krönvalls förslag” under §12 Ekonomin, samt ”SmålandsIdrottens årsmöte” under §13 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* AnnLis & Markus skrev på senaste styrelsemötesprotokollet från den 13 januari. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget mer än kallelser till Svenskans och SmålandsIdrottens årsmöten, samt diverse mail som då har 
vidarebefordrats direkt till styrelsen/berörda.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Motionerna
16st motioner har inkommit till Förbundsårsmötet. Förbundsstyrelsens yttranden offentliggjordes här 
om dagen. Vi gick nu igenom dem, kort uppläsning & diskussion, följt av vår åsikt enligt följande.
1 = avslag, 2 = avslag, 3 = avslag, 4 = ingen åsikt, 5 = bifall med tilläggsyrkande att distrikten ska få 
ta ut 3kr/start, 6 = bifall, 7 = bifall, 8 = ingen åsikt, 9 = bifall, 10 = avslag, 11 = ingen åsikt, 12 = 
avslag, 13 = anses besvarad, 14 = bifall, 15 = ingen åsikt, 16 = avslag.

b) Nomineringar till årsmötet
Följande personer har nominerats till att representera Småland på SFIFs förbundsårsmöte:
IFK Växjö Fredrik Ahlström och Jan Bengtsson, Kalmar SK Suzanne Wiberg och Elisabeth Gardmar 
Karlsson, Oskarshams SK AnnLis Hellsten, Wärnamo SK Ronny Krönvall.
Summa sex, och vi har nio platser, dvs tre till att fånga upp på morgondagens årsmöte.

c) Rapport från Idémöte
Michael Ostrelius & Ingela Nilsson deltog på ett Idémöte i Stockholm 21 februari, som handlade om 
att det framöver ska tas fram en ny verksamhetsidé till 2020, först värderingar & vision, som senare 
ska resultera i strategier & mål. På träffen hade man grupparbeten och diskussioner bl.a. kring hur 
man ska bredda friidrotten och göra den tillgänglig för alla, samt tydliggöra att löpning är en del av 
friidrotten. Frågan för SmFIF framöver är också hur vi ska / kan / vill jobba med detta?

§ 5. UC Småland / Utbildningar / Projektet - Michael Ostrelius

a) Utbildningarna
Vi samarbetar numera med både Blekinge och UC Väst, ett djupare samarbete med Blekinge 
gällande alla utbildningar och ett lättare samarbete med UC Väst gällande utbildningar på lite högre 
nivå som t.ex. 14-17år där det kan vara svårt att få ihop deltagare. Blekinge har gjort en inventering 
vika ledare de har och vilka behov av kurser de ser framöver. Något liknande skulle behövas även i 
Småland så kurserna planeras mer baserat på faktiskt & efterfrågat behov snarare än att vi ska 
behöva gissa oss till vilka kurser som nog är lagom att köra denna vår, till hösten, etc.

b) Projektet
22st klubbar i Småland och 4st i Blekinge har nu tackat ja till att medverka i projektet. Med 20.000kr 
per klubb och år ger det en preliminär budget på 440.000kr (räknat på Smålands klubbar). Hur det 
ska fördelas, dvs en budget för projektet, är en stor fråga att ta tag i innan vi kan komma igång. En 
annan är att Idrottslyftet kräver att vi ska ha medfinansiärer. Det ska nog kunna lösas på olika sätt, 
t.ex. kan klubbar som väljer att inte gå med i projektet få delta i projektets aktiviteter ändå, men 
debiteras en högre avgift och räknas då som medfinansiärer. Ett annat sätt är att SmFIF ställer upp 
med arbetstid som kan räknas om till pengar enligt schablon, arbetstiden kan handla om 
förbundsutveckling, t.ex. genom SmålandsIdrottens ”Träningsläger för styrelsen” som vi nu 
bestämde att vi ska anmäla oss till, och det kan vi också få finansierat av dem. Ytterligare 
projektpengar för förbundsutveckling går att söka av SmålandsIdrotten.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 6. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
* IDM-helgen i Växjö, Markus, Calle & AnnLis rapporterar att Växjös premiärtävling i Telekonsult 
Arena överlag gick mycket bra, dock inte prisutdelningarna, vare sig för Best Western Games eller 
DM. Högtalarna användes inte för att uppmärksamma prisutdelningar och något klart system för när 
prisutdelningar skulle köras fanns ej, så de aktiva droppade in lite då och då. För 17år och äldre 
hade BWG inga prisutdelningar alls och då var det få som kom för att få DM-medaljer. Dag 2 hade vi 
en megafon, annars svårt att göra sig hörd även för de som stod nära. Detta lär bli bättre nästa år.
* Mångkamp äldre. Anders frågade Anders Nykvist som sa nej, sen glömde han fråga fler. Annlis var 
dock där på lördagen (endast en DM-start på fredagen) och det fungerade bra.

b) Kontrollanter framöver
* Vikt – Tommy eller annan.
* Mångkamp yngre – Anders lördag och fixar någon till söndagen.
* Terrängen – AnnLis.

c) Program 2013, oklarheter
* Lag-DM/UDM 21-22 sep krockar nu med Skol-SM som flyttats dit. Förslagsvis flyttar vi nu till 
helgen 17-18 aug, där Lag-UDM-kval 2 nu ligger, som då utgår. Ronny meddelar preliminärt att WSK 
som är utsedd UDM-final-arr kan köra då på lördagen. Jkpg-kretsen var utsedd till seniorfinalen, 
Habo & Ljungby till kval-2-matcherna. Samtliga får tillfrågas imorgon hur & var finalerna ska köras.
* Mångkamps-DM. Var också placerat 17-18 aug, men vi saknar arrangör. Få starter gör det mindre 
attraktivt att arrangera. Vi tänker oss nu ett öppet DM i samarbete med Skåne, Blekige och Halland, 
lämpligtvis centralt placerat i Ljungby, Hässleholm eller liknande. Arrangör är nu viktigare än datum. 
Som nödalternativ kan Högby arrangera 15-16 juni på Norra Öland, de kör ändå ÖM då.
* Annat oklart är Lag-UDM-kval-2 (som nämndes ovan), exakt datum för SFIFs Castoramaperiod, 
samt Mångkamps-SM som faktiskt inte är utlagt i det centrala programmet ännu.

§ 7. Ungdomskommittén
Götalands inne nästa helg i Växjö, Maria & Josefine ställer upp som distriktsledare. Markus har 
många tröjor, dock få i någon av storlekarna där han bett Mikael göra en kompletterande beställning. 
I övrigt inget nytt, utöver att kommittén lär få en ordförande imorgon, Tommy Dahlbom från IK Sisu.

§ 8. Hemsida och kansli Markus Andersson
* Verksamhetsberättelsen blev klar först i måndags, tryckeriet har haft mycket och göra i veckan och 
inte hunnit trycka den. Markus har nu skrivit ut 15 ex med alla sidor utom de tjockare avsnitten med 
notiser från hemsidan samt resultatbörsen, AnnLis har också skrivit ut några ex, så det finns något 
att bläddra igenom imorgon i alla fall. Trycks nu i svart-vitt som överenskommet på förra mötet, vilket 
vi sparar ca: 10 tusen på. Till nästa år ska vi nog nöja oss med en mindre upplaga, från 300 ex nu till 
kanske 50st, och då byta tryckeri då nuvarande har för stora maskiner för att kunna ge bra pris på en 
liten upplaga. Då skickar vi bara ut till A-föreningar och enskilda SmFIF:are, övriga får nöja sig med 
att den finns på hemsidan, eller särskilt be att få ett ex med posten.
* SmålandsIdrotten körde en IdrottOnline Förbund-kurs nyligen som vände sig till SDF-kanslister, 
Markus kände sig träffad och deltog, men den var på nybörjarnivå så man hade kunnat klicka sig 
fram till kunskaperna själv. Nu blev det dock gjort. Den handlade dels om administrationsfunktioner 
som vi inte använder och sannolikt inte kommer använda, dels om Utbildningsmodulen som däremot 
var bra att få lite insyn i, den kommer vi använda oss av framöver (främst Ingela & Michael).
* Med anledning av IdrottOnline kan det vara värt att påminna om att RF-stödet till SF:en numera till 
viss del baseras på det totala antal medlemmar/individer friidrotten har, och man utgår ifrån 
klubbarnas medlemsregister i IdrottOnline. I dagsläget har landets friidrottsklubbar lagt in ungefär 
10% av sina medlemmar, här förlorar Svenska FIF alltså mycket pengar. Har nämnts tidigare, men 
klubbarna behöver påminnas. Om FRIDA hade blivit en succé hade alla aktiva arenafriidrottare 
åtminstone varit registrerade nu, en person måste nämligen finnas i IO:s medlemsregister för att 
man ska kunna anmäla dem till tävlingar med FRIDA-systemet, och tanken var att alla anmälningar 
skulle gå igenom FRIDA nu. Så har det dock inte blivit (ännu) utan FRIDA används bara till att söka 
sanktion. I många andra distrikt faktiskt inte ens det, Småland ligger långt i framkant här.
* Markus har nu tagit fram ett Diplom som kan delas ut/skickas till klubbar som har jubileum. Mötet 
efterfrågar större SmFIF-loggor och mer färger, annars bra.

§ 9. Anläggningskommittén Tommy Ursby
Inget särskilt nytt.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 10. Statistikkommittén Markus Andersson
* Smålands-bästa 2012 klar i jan och utdelad till de flesta vid IDM-helgen, några återstår att dela ut.
* Inomhushäftet planeras att redigeras och kopieras upp snarast efter inomhussäsongens slut, 
klubbarna får beställa för 20kr/st (ungefär självkostnadspris), utgivning vid Terräng-DM.

§ 11. Veterankommittén Ronny Krönvall
Ronny gick som vanligt igenom senaste tidens veterantävlingar, bl.a. har Peter Hackenschmidt satt 
Nordiskt rekord. Framöver väntar IVEM i Spanien och på hemmaplan Terräng-DM i Nässjö 27 april. 

§ 12. Ekonomi Markus Andersson
* Rapport utskickad i förväg. Inga förslag på ändringar av budgeten på -50.000kr som beslutades på 
förra mötet. Några nyheter kan dock ändå nämnas. Unga ledar-utbildningen i Gtbg gick bra med 
27st deltagare och ökar sannolikheten för att utbildningsbudgeten håller eller kanske överträffas. 
Däremot har det gått långsamt att få igång det nya kontot hos Marginalen Bank med högre ränta än 
Swedbank, så vi kommer nog inte riktigt upp i 25.000kr i ränteintäkter (men inte så långt ifrån). 
* Långlopp som inkomstkälla. Hur vi ska göra har inte blivit ett dugg mer klart sen förra mötet. 
Förutom alternativen ett stort lopp (t.ex. i Växjö) som nämndes först, och ett flertal mindre/halvstora 
lopp runt om i distriktet med ett gemensamt koncept och avgift 150kr som sprids på 50/50/50kr 
kostnader/arr/SmFIF, har nu ytterligare tre varianter varit på tal. Dels att välja ut befintliga lopp som 
får ingå i en ”klassiker” med en extra klassiker-avgift till SmFIF, som vi dock inte tror ger så mycket 
inkomst. Dels idén om en ”löparvecka” i samarbete med skolan, t.ex. ett terränglopp, ett banlopp och 
ett nattlopp under samma vecka. Här går det att få projektpengar från SmålandsIdrotten (som alltid 
vid inriktning på samarbete med skolan och att locka nya till idrotten). Dels kopiera upplägget på 
något befintligt stort lopp som t.ex. Blodomloppet (finns redan i Jkpg & Karlskrona), Midnattsloppet, 
eller liknande. Detta blir väl då samma som alternativ 1, ett stort lopp någonstans, men nu med ett 
specifikt koncept. Vi får höra imorgon på mötet vad klubbarna säger om de olika förslagen. SmFIF 
själv lär inte arrangera något, utan det behöver ske i samarbete med klubbarna.
* Ronny föreslår att vi lägger in annonser på hemsidan, som har ca: 250 besök/dag enligt Markus. 
4st á 15.000kr skulle ge 60.000kr/år. Lägre summor vore nog mer rimligt. Förutom företag vore 
föreningarna kanske intresserade. Och förutom hemsidan skulle sponsorer kunna få sina loggor på 
andra ställen, t.ex. Smålandströjorna vid GM. Vi hade samma diskussion för något år sedan. En 
sponsorgrupp som jobbar med dessa frågor skulle behöva bildas, SmFIF hade en finanskommitté för 
något decenium sedan.

§13. Övriga frågor

a) Ansvarsfördelning i morgon
Vi hjälps åt i morgonbitti att bära och ställa allt i ordning. AnnLis & Tommy delar ut priserna. Markus 
har ett bildspel för hela årsmötet. Dock ingen särskild utsedd person som pratar kring 
styrelseförslagen om arrangörsavgiften 1kr/start, loppen och sponsorer, men det löser vi.

b) SmålandsIdrottens årsmöte lördag 13 april i Kalmar
Samtidigt som HIF arrangerar Skälbyloppet, så Calle/Markus kan ej. AnnLis sitter i SmIF:s styrelse 
och kan inte samtidigt representera SmFIF, men kan ta med sig Kjell. Imorgon frågar vi KSK:s 
Suzanne & Elisabeth. Tre ombud bör vi ställa upp med, ger oss 1000kr/pers senare i SDF-bidrag.   

§14. Nästa möte
Konstituerande imorgon efter årsmötet.

§15. Mötet avslutas

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


