
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Onsdag 12 juni 2013, samling kl. 17.30 med mat, därefter styrelsemöte.
Plats: Stadshotellet, Vetlanda.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius (t.o.m. § 6 a), 
Tommy Dahlbom, Ronny Krönvall, Kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 18.18, dagordningen godkändes efter tillägg på § 6 c).

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* AnnLis & Markus skrev på senaste styrelsemötesprotokollet från 23 april. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget särskilt.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
* Som nog är bekant så har SFIFs ekonomi försämrats pga tapp av tunga sponsorer, de genomför 
nu en organisationsförändring med bl.a. en ”idrottsavdelning” som vi får se vad det resulterar i. 
Viktigt bidrag för att ekonomin ska stärkas är att alla friidrottsklubbar lägger in sina medlemmar i 
medlemsregistret på sin IdrottOnline-hemsida, RF utgår nämligen ifrån antalet registrerade 
medlemmar där som en av flera faktorer som avgör storleken på RF-stödet till SF:en, t.ex. SFIF. 
Klubbarna har fått höra det förr, men vi får ligga på dem och påminna, samt försöka hjälpa. SISU har 
kurser om IdrottOnline som man kan gå om man vill.
* Ny spjutregel, landning platt eller med bakänden är numera okej för 13år och yngre enligt beslut på 
vårens Förbundsårsmöte. Man mäter då från där bakänden landade. Det har nämnts på hemsidan 
men bra om vi påminner, mail, ute på tävlingar och i andra sammanhang. 

§ 5. UC Småland / Utbildningar / Projektet Michael Ostrelius (Ingela ej närvarande)
Skriftlig rapport från Ingela som AnnLis läste upp:
* Just nu är det ju lugnt med utbildningar men inte med planering för dem i höst. Jag håller just nu på 
att planera 7-10 år i Växjö med annat upplägg (4 kvällar). Planerar också Löpträningsutbildning med 
Jessica Gylfe i Växjö tillsammans med Skåne/Blekinge. Fortbildning häck så gott som klar. 
* Gör statistik för utbildade mer aktuell genom att försöker få in uppgifter från föreningar (trögt att få 
svar). Växjö, Alvesta, Högby klara. Väntar på Värnamo o Habo kust nu innan jag går vidare med 
andra föreningar.
* Åker på UC-konferens i Falun i nov.
* Jobbar också på utbildning för lägerledare :).
* Tänkte ta semester i Juli.
* UC organisationen bör ha egna möten för att bara prata om det som gäller UC. Tycker vi redan 
jobbat lite som förslaget är. Vi får göra det till en egen modell Småland.

Mötet håller med om att egna UC-möten vore bra, projektet innebär utökad UC-verksamhet och 
mötet beslutade nu även att jobba vidare med utveckling av vår UC-organisation som Michael 
föreslagit, detta skapar större behov av djupare diskussioner kring UC:s verksamhet och det kan 
redan nu vara svårt att få plats med sådant på de vanliga styrelsemötena. Aktuella personer på 
dessa UC-möten blir dock samma då styrelsen är styrgrupp för UC (om ingen justering beslutas 
här), så det blir styrelsemöten men med (så gott som) enbart fokus på UC-verksamheten. 
* Första styrelsemötet med UC-fokus planeras till må 5/8, Vetlanda stadshotell start 17.30 med mat.
* En förteckning över alla som gått våra utbildningar, inkl. kontaktuppgifter, blir första steget i 
utvecklingen av UC-organisationen. Främst på träningssidan där det finns många steg och nivåer 
där, men även funktionärsutbildningarna. Ingela har sedan tidigare redan en förteckning över tränare 
(ej funktionärer) som hon nu håller på att uppdatera (ej längre aktiva rensas bort), kontaktuppgifter 
återstår så vi kan kommunicera direkt, mail fastnar annars lätt på vägen om man skickar till klubbens 
huvud-mail. Syftet med en ordentlig förteckning är också att tydligare se behovet av utbildningar, så 
planeringen av kursverksamheten baseras på mer fakta och mindre gissningar och chansningar.
* Därefter planerar vi göra en årsagenda där verksamheten över årets tolv månader tydliggörs och 
planeras på ett strategiskt sätt för att matcha behoven. Att inbjudningar kommit ut sent är synpunkter 
som inkommit och där vi ska försöka bättra oss, samtidigt kan det vara något positivt om vi snabbt 
kan göra verklighet av en utbildningsmöjlighet som uppstår.
* Annat som var uppe för diskussion är samarbetet med Blekinge, som nu senaste året har 
fördjupats igen, även mer med Skåne framöver vore aktuellt och kanske fler distrikt. 
* Skapandet av en ny UC-hemsida var också på tal. 
* Hur ser vi på det ekonomiska överskott som UC-verksamheten ger i dagsläget?

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



* Vi vill inspirera och bjuda in aktiva ungdomar att gå Friidrott 7-10 för att på ett lättsamt sätt fånga 
upp dem som eventuellt blivande ledare, bra om de får fler ben att stå på i klubben än att bara vara 
aktiv. Minskar risken att de slutar helt. Föreningslära och andra kurser på klubborganisationsnivå 
kan också bli aktuellt senare för de som visat sig trivas i ledarrollen. 
* Ytterligare något vi pratade om var hur vi kan intergrera föräldrar i klubbarnas arbete, Habo har 
jobbat en hel del på detta och deras modell beskrivs i en artikel i senaste tidningen från 
SmålandsIdrottens, Svenska FIF & Habo FIF-04 samarbetar också för att ta fram en 
”föräldrarutbildning”. Några punkter i innehållet handlar om att föräldrarna får vara med vid träningen 
ihop med deras barn, de får prova på att praktiskt köra några friidrottsgrenar och får samtidigt 
funktionärens ABC-utbildning utan att knappt vara medveten om det. Klubben presenterar sig också, 
vilken verksamhet de bedriver och vilka behov av hjälp de har, föräldrarna får sen välja vad de vill 
hjälpa till med. Föräldrarnas djupare insyn & förståelse för verksamheten samt känsla av att få välja 
bidrar till ökat intresse av att engagera sig och hjälpa till.

* Angående projektet beslutades att delvis göra en omstart då projektansökan skickats in för snabbt i 
våras med begränsad möjlighet för styrelsen att hinna sätta sig in i projektet och säga vad man 
tycker, tänker och eventuellt vara med besluta om hur projektet läggs upp. Främst när det gäller 
projektets budget, den mesta övriga informationen fanns tillgänglig tidigare under våren. Michael 
skickar nu ut aktuell information till styrelsen på fredag som har fram till måndag 24 juni på sig att 
komma med tankar & synpunkter till AnnLis, beslut tas sen hur vi går vidare.
* Projektgruppen har sitt nästa möte torsdag 27 juni.

§ 6. Tävlingskommittén AnnLis Hellsten

a) Utvärdering DM-helgen i Kalmar
Oseriöst gästboksinlägg på vår hemsida som inte var nöjd med tävlingen, svårt att ta det som 
konstruktiv kritik då det var otydligt vad denne egentligen tyckte var dåligt. Vi tyckte arrangemanget 
gick bra. Blåsigt som vanligt på Fredriksskans och tyvärr regn på söndagen. Hyfsat deltagande men 
stor andel lokala, främst Kalmar SK, utan dessa hade det varit tunt. Hur kan vi öka statusen på DM 
är den eviga frågan. Nu krockade det med Stafett-SM (lämpligaste helgen som fanns kvar för DM) 
vilket vi nog tappade en del starter från IFK Växjö, men annars ingen större påverkan. Om vi får fart 
på bra lägerverksamhet kanske vi kan dela ut lägerplatser vid DM. Annars är väl frågan ”vad vill de 
aktiva ha” ? Vad skulle öka deras intresse för DM? Kringarrangemang? Det kan isåfall inte ligga på 
huvudarrangören som redan har fullt upp. Vi noterade också att alla inte tävlar i klubbdressen, vilket 
man bör göra, vi får påpeka då och då när vi ser det.

b) Kontrollanter
* Genomförda: Terräng-DM - bra enligt AnnLis, VDM - Ronny också bra, uppmärksammade dem på 
att vindmätaren var inställd på fel antal sekunder vilket rättades. 
* Kommande: Lång stafett Markus, 5000m Tommy D, 10000m Ronny/Markus, Lag-DM Tommy D/ 
Markus, halvmarathon AnnLis.

c) Övrigt, Smålandsloppen, Utom-DM-deltagare, m.m.
* Inget nytt angående ”Smålandsloppen”.
* Vid DM-helgen hade vi en deltagare utom DM på manliga 100m, även vid Terräng-DM, VDM och 
andra DM-tävlingar förekommer det då och då, skillnaden vid DM-helgen var dock att det råkade bli 
försök+final och denne sprang snabbt och fick då även springa finalen istället för en Smålandsaktiv. 
Detta skapade kritiska reaktioner. Vi har i dagsläget inget klart regelverk/rutiner men bör kanske 
klargöra om utom-DM-deltagare tas emot eller inte, och isåfall när. För största möjliga DM-fokus bör 
vi ha rena DM, oftast stör det dock inte att släppa in någon deltagare och det känns synd att neka en 
som vill tävla i friidrott, det kan bidra till ökad konkurrens och resultatnivå vilket skulle kunna vara 
något positivt. Ytterligheten åt detta håll är när DM är inlagt i annan tävling, t.ex. IDM inlagt i vinterns 
Best Western Games där IFK Växjös elitaktiva för ovanlighetens skull nu deltog ”i DM” och en hand 
full nya DM-rekord sattes. Blev dock dåligt fokus på DM med detta upplägg. Vi kom inte fram till 
någon definitiv slutsats hur vi ska göra utan vill stämma av mer med vad ledare & aktiva tycker. 

§ 7. Ungdomskommittén - Tommy Dahlbom
Tommy har haft telefonkontakt med Maria & Josefine, de träffades även i Växjö i samband med 
Projektgruppsmötet 27 maj. En stor del av projektet kommer inrikta sig mot ungdomsverksamhet, 
därför känner Tommy att projektet är aktuellt för honom och kommittén.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus Andersson
Fortsatt lugnt på hemsidan fram till mitten av maj, sen full fart med nästan en notis om dagen i snitt. 
Foton på SmFIF:arna finns numera under Organisation (styrelse, kommittéer, m.m.) 
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Tävlingsprogrammet uppdateras ständigt med nya inbjudningar & resultatlistor som läggs direkt på 
SmFIFs hemsida då länkar till arrangörernas hemsidor ofta inte fungerar längre efter några år. För 
DM skannar Markus även äldre listor från 1900-talet när tid finns över för att få ett så komplett digitalt 
arkiv som möjligt. Gäller även äldre mötesprotokoll. Vandringspris uppdateras löpande, hitintills i år 
Eric Wall efter varje DM-tävling, Sprint- och Kastpokalerna direkt efter DM-helgen. Stor Grabb-
märket uppdateras också löpande ihop med notis för varje ny utmärkelse. För kansliets räkning klart 
nu med vintern/vårens jobb med alla våra skrifter, Smålands-Bästa, Verksamhetsberättelsen, 
Kalendern och Årsbästa-inne-häftet, redigering & mottagning av beställningar, hämtning efter tryck, 
packetering, utlämning vid tävlingar eller postutskick och utskick av fakturor. Dock fortsatt fri 
utdelning av V-ber o äldre Sm-B vid DM-tävlingar och annat när det passar.

§ 9. Anläggningskommittén - Tommy Ursby
Tommy ej närvarande. Dock inget nytt vad vi hört.

§ 10. Statistikkommittén - Markus Andersson
* Våra Smålandsrekord i mångkamp 14-17 år behöver omräknas pga att man här om året frångick 
ungdomspoängtabellerna och numera räknar på seniorernas ihop med kompletteringstabeller, detta 
har missats tidigare och görs nu snarast.
* Årsbästa-statistiken börjar som vanligt efterfrågas såhär i början på juni, Anders Grönvall har dock 
mycket annat att göra i maj och brukar ha första versionen uppe på nätet i andra halvan av juni, 
vilket vi får vara nöjda med, och tacksamma för.
* Sverige-Bästa 2012 har nu kommit ut i tryckt form.

§ 11. Veterankommittén - Ronny Krönvall
Sen förra mötet 23 april har tre veterantävlingar gått, VDM i terräng, Vet-EM Non Stadia i Tjeckien 
(en deltagare från Småland) och Stora VDM i Oskarshamn där 14 st Smålands-rekord sattes, även 
Svenskt rekord av Peter Hackenschmidth. Närmast framöver har vi Veteran-ÖM 2 juli, VDM 5000m 
7 juli och VSM i Marathon 27 juli, alla tre på Norra Öland med Högby IF som arrangör. 

§ 12. Ekonomi - Markus Andersson
* Rapport utskickad tidigare idag, dvs sent, men inte mycket nytt jämfört med läget vid förra mötet 23 
april då vi totalt såg ut att ligga 20 tusen bättre än budget, dvs -30 tusen istället för -50 för hela året. 
* Det som är nytt är att Lördagsträningarna i Telekonsult Arena nu kan summeras för 2012/2013, 
tidigare när vi hyrt Tipshallen av Växjö kommun har det kostat 12-13 tusen per säsong, budget var 
13 tusen i kostnader och 12 tusen i intäkter, vi fick nu bara in 9 men TKA har visat sig bli billigare så 
det blev bara 9 tusen i kostnader också. Bra då vi nu får det lättare att få lördagsträningarna att bära 
sig själva utan SmFIF-subvensioner (som tidigare) sett till det intresse klubbarna visat.
* Såhär års har vi mycket i kassan då våra största intäkter ligger i mars - juni, nyligen även 250 tusen 
extra i projektpengar i kassan. Nu väntar dock sinande kassa fram till mitten av mars igen.
* Unionens centrala avtal nu klart som Ingela & Markus lönerevision följer, +2% gäller från 1 maj -13, 
vilket är i linje med budget.

§13. Övriga frågor

a) Träningsläger för styrelsen
Anita Mårtensson på SmålandsIdrotten har hand om oss inledningsvis, senare tar Stefan 
Fredriksson över. ”Lägret” består av föreläsningar, utbildningar, egna möten och ihop med andra. 
Syftet är organisationsutveckling, en punkt av många kan vara SmFIFs roll och ansvar som 
arbetsgivare. Första träffen kommer i augusti, 12 oktober är det en gemensam samling för alla 
organisationer som kör Träningslägret och i november kommer vi ha en mer omfattande helg för oss 
själva där vi får mycket tid att jobba/tänka/diskutera/planera.

b) Arbetsbeskrivningar, revidering
Tommy D (ungdom), AnnLis (tävling) och Markus (statistik) har tittat på sina kommittéers äldre 
versioner men har ingen uppdaterad variant klar ännu. Markus ska även göra förslag/underlag för 
kassör & kansli för styrelsen att fastställa sen.

§14. Nästa möte
Premiär för ett digitalt möte torsdag 25 juli kl. 18.00 hemifrån med Skype alternativt Teamviewer som 
Rickard föreslagit.

§15. Mötet avslutas
Kl. 21.05.
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