
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Torsdag 25 juli 2013 kl. 18. Plats: Hemmifrån datorn med Teamviewer.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Tommy Dahlbom, Ronny Krönvall, 
Daniel Evaldsson, Kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Markus öppnade mötet 18.17 efter att mesta tiden från 18 ägnats åt tekniska 
frågor kring Teamviewer, ljud & bild. Ingen bestämd dagordning idag men vi 
körde enligt de vanliga punkterna. 

§ 2. Protokolljustering - sekreterare. Ingen justering av protokollet 12/6. Markus antecknar som vanligt.
§ 3. Post (skrivelser – inbjudningar). Inget särskilt.
§ 4. Svenska Friidrottsförbundet. Inget särskilt.

§ 5. UC Småland / Utbildningar / Projektet – varken Michael eller Ingela närvarande
Inget diskuterades nu, vi har snart (5 aug) ett styrelsemöte med fokus på just UC-verksamheten.

§ 6. Tävlingskommittén AnnLis Hellsten
* Kontrollanter, rapporter. Markus hittade inget att anmärka på vid Stafett-DM i Oskarshamn. Tommy 
glömde bort DM 5000m men det fungerade bra enligt AnnLis & Markus. 
* Kontrollanter, kommande. Redan utsedda för de närmast kommande DM-tävlingarna.

§ 7. Ungdomskommittén - Tommy Dahlbom
Smålands-inbjudan till Götalands 13-14år i Eksjö är på gång, kommer denna vecka. Oklart om John-
Eric sammanställer anmälningarna som tidigare, Tommy har inte fått tag på honom. Däremot pratat 
med Maria & Josefine och de plus Tommy kommer alla vara på plats i Eksjö. Bra om så många som 
möjligt bor i Eksjö för gemenskapens skull, även om resvägen nu blir tillräckligt kort för flera klubbar 
så de skulle kunna köra fram & tillbaka (och kanske gör också om de inte uppmanas övernatta i 
Eksjö). Tommy preliminärbokar boende.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus Andersson
Ganska många notiser senaste dryga månaden sen förra mötet, tävlingsprogrammet uppdateras 
också som vanligt med inbjudningar & resultatlistor, plus lite annat. Annars mindre SmFIF-jobb pga 
att Högby arrangerar massor under juli där Markus är inblandad, så en del semesterdagar kan sägas 
ha gått åt även om Markus inte rest bort eller varit helt ledig.

§ 9. Anläggningskommittén - Tommy Ursby
Tommy ej närvarande. Daniel meddelar att SK Graal jobbar på att få allvädersbanor, skickade ut ett 
mail till Markus i maj där hjälp att stöta på kommunen efterfrågades, detta vidarebefordrades till 
anläggningskommittén men utan resultat än så länge. Kommunen verkar dock få loss pengar och en 
ny arena kan förhoppningsvis vara på plats nästa höst, 4 banor runt, 6 på upploppet. Även övriga 
allvädersytor som längdansats, höjd inkl. matta, däremot inte stav. För kasten blir det kulring och 
kanske spjut, däremot inte diskus/slägga pga fotbollens gräs.

§ 10. Statistikkommittén - Markus Andersson. Inget nytt.

§ 11. Veterankommittén - Ronny Krönvall
Inget särskilt nytt enligt Ronny. AnnLis tipsar om att Skåne arrangerar bussresa till VSM 16-18 aug i 
Gävle, går genom Småland och det går bra att haka på. Inbjudan finns i SmFIFs tävlingsprogram.

§ 12. Ekonomi - Markus Andersson
* Rapport utskickad tidigare idag, dvs sent igen, men inte heller denna gång särskilt mycket 
anmärkningsvärt jämfört med läget vid förra mötet 12 juni då vi totalt såg ut att ligga 20 tusen bättre 
än budget, dvs -30 tusen istället för -50 för hela året. Vi har nu fått de väntade 34 tusen i SDF-bidrag 
av SFIF (62 ifjol och 112 tusen 2011). AnnLis meddelar att en ny större medaljbeställning behöver 
göras som inte budgeten räknat med, men det kommer inte påverka resultatet, bara 
balansräkningen där pengar från bank/plusgiro flyttas över till Medaljlagret.

§13. Övriga frågor
* Träningsläger för styrelsen. Datum för nästa träff (som bör bli i aug) kommer snar, efter sem.
* Arbetsbeskrivningar, revidering. Tommy D (ungdom) och Ronny (veteran) jobbar på detta.

§14. Nästa möte. Måndag 5 aug på Vetlanda stadshotell start 17.30 med mat. Fokus främst på UC.
§15. Mötet avslutas. Kl. 18.47.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


