
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Söndag 5 jan 2014 kl. 14.00 hos Tommy Ursby, Växjö.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Daniel Evaldsson, Hedersledamot Tommy Ursby, Kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Fokus på ekonomin, fyra övriga punkter: Johan Storåkers, datum Terräng-DM, 
microfon/hörlurar till webbmöten och ev. dubbla plac för P/F19 vid IDM-helgen.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
Ingen justering av tidigare protokoll. Markus skriver som vanligt.

§ 3. Ekonomin
2013 slutade bättre än väntat på -6 tusen (budget -50 och prognos i nov/dec -30 eller lite bättre).

Sett mot 2014 väntar följande försämringar (-) och förbättringar (+), ihop med Markus komentarer:
-20 Återupptagen distriktsmatch (valfritt vad vi vill lägga på det)
-16 Medaljer (ingen förbrukning/minskat lager bokfört 2013, kommer för båda åren 2014)
-12 Räntor (2013 fick vi för både 2012 & 2013)
-8 Personal (+2,3% från maj -14 enl. Unionens avtal)
-6 Lördagsträningarna (kostnad för hyra okt-dec -13 hamnar på -14)
-3 Inventarier (inget större inköp alls -13, "något" bör vi vara beredda på)
-2 SDF-bidrag SmålandsIdrotten (budget 2014 jämn summa)
-2 Arrangörsavgifter (budget 2014 jämn summa)
-2 Lag-UDM (inte lika många strykningar 2014?)
-2 SDF-årsmöte (2013 blev billigare än genomsnittsåret)

+3 Gåvor/stip/uppv (2st SM-guld -12 = 4000kr -13. Inget -13 = 0kr -14)
+5 Årsberättelsen (150 ex istället för 300st och billigare tryckeri)
+9 Kursverksamheten (några tusen, kanske mer, från -13 hamnar på -14)

Netto 56 tusen i försämringar 2014, från 2013 års -6 tusen pekar 2014 då mot -62 tusen. Det är 
utgångsläget vi nu får jobba oss bort ifrån. Även risk för mindre SDF-bidrag från SFIF.

Vi gick nu igenom konto för konto och beslutade om följande ändringar:
Utbildningarna summerat, intäkter 170 → 220 tusen, kostnader 120 → 140 tusen.
Läger 13-14 år, intäkter 40 → 45 tusen, kostnader 35 → 30 tusen.
Läger 15-19 år, intäkter 90 → 95 tusen, kostnader 80 → 75 tusen.
Tre nya grenspecifika läger (löp, hopp, kast) var och en med intäkter 45 tusen, kostnader 35 tusen.
GM 13-14 år, kost. 85 → 80 (lika med intäkt, tröjorna finansieras numera med +20kr på anm.avg.)
Medaljer, kost. 30 → 20 (AnnLis har +1000 st hos sig som nu ska tas med i bokfört medaljlager)
Distriktsmatchen, kostnader 20 → 25 tusen (vi vet bättre efter D-match-mötet 18/1, ev. justering då).
Styrelsemöten, kostnader 13 → 3 tusen (fysiska möten planerar vi nu bara ha dagen innan årsmötet 
och UC-träffen, som bokförs på dessa poster, samt ihop med SDF-konferensen, som SmIF står för. 
Därtill planeras 3-4 st kostnadsfria webbmöten).

Summa 100 tusen i förbättringar, mestadels läger och utbildningsverksamheten, som vi nu får jobba 
hårt med för att göra verklighet av siffrorna. 

Viktigt att få fram personer som har tid, vilja och kompetens att göra detta. Mycket av kringarbetet 
vid läger & utbildningar kan läggas inom projektet = kostnadsfritt arvode/lön för SmFIF. Michael har 
bara möjlighet att jobba 20-25% i år (har haft 50% under 2013, fortsättning 2014 ej klart än), mycket 
viktigt även av den anledningen att hitta någon mer person. Samma person eller ytterligare någon 
behövs för att täcka upp Blekinge mer inom projektet än vad vi kunnat nu.

För att underlätta rekryteringen till styrelsen vore det bra med en arbetsbeskrivning för styrelsen. 
SISU har skrifter om valberedningsarbete där en hel del bra generella fakta framkommer, som vi nu 
kommer beställa och skicka till vår valberedning, lite komplettering med inriktat på SmFIFs 
verksamhet vore nog ändå bra.

Arrangera tävlingar inomhus i Telekonsult Arena är en annan inkomstmöjlighet, IFK Växjö har 
sammanställt diverse villkor för tänkbara upplägg. SmFIF har dock för få egna funktionärer och är 
alltid beroende av samarbete med klubbar vid den här typen av arrangemang. Därav svårt.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



Vi pratade även om den Temavecka vi planerar v. 19, 5-11 maj, där vi på olika sätt kommer 
marknadsföra friidrotten. Preliminära orter: Jkpg, Värnamo, Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Västervik. 
Ev. slå ihop Osk/V-vik och lägga till Ljungby (sydväst). Innehållet blir föreläsningar där någon kändis 
eller annan kompetent person kan turnera runt olika dagar på olika orter. Samverkan med skolan är 
en annan aktivitet. Arrangera lopp likt tanken ”Smålandsloppen” vore en möjlighet som dock kräver 
lite mer planering och funktionärer. De lokala klubbarna får gärna föreslå aktiviteter de vill genomföra 
på sin ort, annars är utgångspunkten att de lokala klubbarna inte ska belastas med så mycket mer 
arbete. Vi siktar främst på föreläsningar och generell marknadsföring av friidrotten. Temaveckan kan 
ge intäkter till oss men det blir en bonus isåfall som vi inte tar med i budgeten nu.

§ 4. Övriga frågor

a) Johan Storåkers till SFIF styrelse
Vi beslutade att SmFIF ska nominera honom. Innan vi skickar iväg nomineringen ska vi även 
fundera på att ta med ev. andra kandidater som vi vill uttrycka stöd för.

b) Datum Terräng-DM
Arrangören IK Sisu funderar på att tidigarelägga det till måndag (helgdag) 21 april, slutet av påsken. 
Högby IF (största deltagaren) är dock på träningsläger då, kanske fler som är borta så det är nog 
inte så bra. Tommy återkopplar detta till IK Sisu.

c) Microfoner/hörlurar till webbmöten
Daniel köpte in ett antal för SmFIFs räkning i höstas och har nu ”någonstans”. Han letar rätt på dem 
och ger till Tommy Ursby (ev. via IFK Växjö) innan IDM-helgen 18-19 jan där flera styrelseledamöter 
kan ta emot dem inför... (se ”nästa möte” nedan).

d) Dubbla placeringar för 19 åringarna vid IDM-helgen 18-19 jan?
Nu står det kvar i DM-inbjudan från ifjol att inga dubbla placeringar delas ut. Finns för & nackdelar 
med alla alternativ. Efter diskussion togs beslutet att 19 åringarna SKA få dubbla plac. Blir 
inkonsekvent mot hur vi gör under övriga DM-året annars. Markus skickar ut uppdaterad inbjudan till 
klubbarna och påpekar ändringen.

§ 5. Nästa möte
Webbmöte måndag 10 februari kl. 18.30. Markus skapar mötet/bjuder in, även till en testvariant hela 
söndagen som man kan koppla upp sig mot.

§ 6. Mötet avslutas
Ca kl. 17.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


