
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Måndag 10 feb 2014 kl. 18.30 på webben / via Teamviewer.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Ronny Krönvall och Daniel Evaldsson, UC-samordnare Ingela Nilsson, Kanslist 
Markus Andersson och fr.o.m. § 7. även hedersledamot Herbert Jobäcker.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Efter lite intrimmning av teknik och väntan på alla deltagare öppnade AnnLis 
mötet kl. 18.42. Dagordningen godkändes efter tillägg a-b-c under § 10. Övriga frågor.

§ 2. Föregående mötesprotokoll
Inga ytterligare synpunkter på protokollet från ekonomimötet 5 jan utan det läggs till handlingarna.

§ 3. UC Småland

Projektet
Michael har tidigare meddelat att hans konsultuppdrag numera tar heltid så han har inte möjlighet att 
jobba praktiskt med projektet, han finns dock kvar som huvudansvarig, bl.a. formulerar ansökan, har 
kontakt med Björn Lindén på SFIF/Idrottslyftet, koordinerar arbetsinsatserna inom projektet, m.m. 
Björn har i princip redan gett klartecken för en fortsättning 2014, men vi måste få fram en eller flera 
som har tid att jobba praktiskt, annars får Michael vatten över huvudet och det blir inte genomförbart. 
Det finns pengar inom projektet till både arvode vid punktinsatser och fast månadslön, antal % där 
beror på hur många klubbar som väljer att medverka i projektet 2014, men 25-50-75% vore tänkbart. 
Vi bör inkludera Blekinge när vi letar kandidater då målsättningen är att kunna jobba nära klubbarna. 
Michael har pratat med flera, bl.a. Carina Palmqvist, Villstad GIF och dragit slutsatsen att hon inte 
kan, har även kontaktat Fredrik Ahlström, IFK Växjö, utan respons. Har funderat på rekrytering via 
Arbetsförmedlingen, men nog bör personerna ”kunna friidrott” för att vara aktuella. Finns personer 
inom SISU? AnnLis undersöker det. Ingela har nu 25% hos oss, 50% på FIG Växjö, plus lite 
blandade uppdrag inom IFK Växjö och SFIF, finns möjlighet till utökning? Ingelas svar: Ja, en del, 
dock inte fullt ut (50% för SmFIF) då det lätt blir mer jobb än på pappret, hon vill även ha stöttning av 
Michael, som lovar att finnas till hands. Då har vi kommit lite framåt, men behöver fler som kan 
jobba. Vi får nu hjälpas åt att hitta personer. Det är ganska flexibelt när ansökan ska vara inne så vi 
har ingen deadline att stressa mot, dock ej bra om det drar ut på tiden. Kan vi ha något klart till 
årsmötet vore det bra.

Läger
Samma gäller här, vi behöver folk som kan jobba i lite större omfattning och då mot arvode/lön. 
Ingela har sammanställt en bra checklista för arbetsuppgifter i samband med läger. SISU tar 
25kr/deltagare för att administrera våra utbildningar, denna summa gäller dock ej läger som innebär 
mer jobb, de har ännu inget satt pris för läger, men Ingela ber dem ta fram en summa. Det finns 
utrymme att öka deltagaravgifterna för att täcka denna ökade kostnad. Som läget är nu ligger dock 
allt på Ingela och hon kommer genomföra löparlägret 5-6 april, dock oklart vilken ersättning som 
utgår. Ingela & Michael planerar nu att vidareutveckla checklistan och kan då samtidigt göra en 
bedömning om omfattningen på arbetsinsatsen och föreslå ett rimligt arvode, som styrelsen får ta 
ställning till på mötet 1 mars. Tänkbara kandidater vore kanske friidrottare som läser ”Coaching och 
Sports Management” på Linnéuniversitetet i Växjö, Ingela känner till flera stycken och kan kolla 
läget, dock blir det merarbete för Ingela om hon ska vara mentor.

Utbildningar
Fyra stycken är på gång, varav hela 27st är anmälda till 7-10 år i Karlskrona.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Sekreterare Justeras



§ 4. Årsmötet söndag 2 mars i Vrigstad
* Med styrelsemöte lördagskvällen 1 mars och övernattning. Kommer från SmFIF gör AnnLis, 
Ronny, Michael (ej logi), Markus, Tommy D, Ingvar Ellbring. Daniel osäker och meddelar Markus 
snarast när han vet. Mats, Rickard, Ingela och Tommy U kan ej.
* Markus nämnde lite kort i pappret ”Valen inför årsmötet” om vad man tar på sig som 
styrelseledamot i SmFIF. Missade fysiskt ekonomi-möte i jan som han nu lägger till, även något om 
”Träningsläger för styrelsen” som vi hakat på, men mer osäkert vad det innebär. 
* Träningsläger för styrelsen innebär till att börja med en SDF-resa/studiebesök med 
SmålandsIdrotten upp till Bosön tors-lör 3-5 april. AnnLis, Ronny, Markus planerar att delta och 
kanske Tommy D. Vår kontaktperson på SmålandsIdrotten vill ha en träff innan dess och gå igenom 
tydligare vad vi vill få ut av ”träningslägret”, AnnLis skulle kunna träffa honom själv, men inte så bra 
då detta bör genomsyra hela styrelsen. Vi inväntar årsmötet och försöker få till något med den nya 
styrelsen. Framöver kommer det bli fler träffar, föreläsningar och utbildningar inom detta.
* Vandringspris. Markus har mailat ut några gånger till de klubbar som har priser sen ifjol med 
blandad respons. Återstår verkar båda sprintpokalerna göra som Tranås-aktiva har. Därtill kommer 
Växjö LK gravera och dela ut deras kvinnliga vandringspris vid deras årsmöte, så det behöver vi inte 
tänka på, ej heller manliga kastpokalen som Anders Eriksson / Hovslätt kommer gravera i Jkpg och 
ta med sig direkt till vårat årsmöte. Anna Ek, IK Hakarpspojkarna har den kvinnliga kastpokalen och 
har pratat om överlämning till IFK-ledare vid Pallasspelen, Markus har dock ej hört hur det gått. 
Övriga ska vara klara och Markus jobbar vidare med att få bekräftelse på hur läget är med de oklara.
* Mats Nyberg avgår ur styrelsen efter 3 år = får SmFIFs standar. Markus fixar.
* Castoramamedaljer till topp-3 individuellt män+kvinnor samt topp-3 klubbar, AnnLis fixar.
* Poängjaktsdiplom till topp-3, Markus fixar.
* Markus kommer ha med dator så har ni något att presentera på storbildsskärmen maila Markus 
innan eller ta med på USB. Markus skriver även ut diverse papper, fullmaktsblanketter, m.m.
* Mötesordförande behöver vi, AnnLis kollar runt på SmålandsIdrotten.
* Nomineringar till valberedning ska ske senast måndag 24 feb, dvs en vecka innan årsmötet. En 
vecka innan det tillfället, dvs 17 feb, planerar Markus skicka ut en påminnelse till klubbarna om 
valberedningen ännu saknar kandidater (nu två styrelseplatser och sex ombud till SFIFs årsmöte).

§ 5. Ekonomin
Är utskickad i förväg. Det ser nu mycket bra ut med överskott på 40-50 tusen för både 2013 och 
2014, dock kvarstår att genomföra mycket utbildningar och läger för att budgeten 2014 ska hålla. 
Dock är det redan ett faktum att 2013 gick +37 tusen om man räknar de sista +43 tusen för kurserna 
till 2013. Budgeten 2014 pekar nu mot +91 tusen, eller +48 om man bortser från 2013-kurspengarna. 
Markus har inget ytterligare att tillägga, ingen har heller någon mer fråga.

§ 6. Tävlingsverksamheten

Rapporter
* 12 jan IVDM, Jkpg – Bra enl. AnnLis.
* 18-19 jan stora IDM-helgen, Växjö – bättre än ifjol, men det går att förbättra mer, förtydliga att DM 
ingår i tävlingen. Olika personer från SmFIF har fått sköta DM-prisutdelningarna, Tommy D. gjorde 
detta i år tog även över BWG-prisutdelningarna, båda kombinerat blev ett bra upplägg.
* 1 feb IVDM 800 o 3000m, Växjö – Bra enl. Ronny.
* 8-9 feb mångkamp, häck/12-14år och 3000m/sen, Växjö. AnnLis lämnade medaljerna på lördagen 
och pratade med prisutdelarna, dock ingen DM-kontrollant under tävlingens gång. DM-
prisutdelningarna har efteråt visat sig inte fungera alls. Inga medaljer utdelade för mångkamp eller 
3000m, däremot såg Katarina Nilsson/Högby till att häckmedaljer delades ut på söndagen.

* Vi behöver ha ett TÄK-möte om diverse DM-regler till hösten. Körs samtidigt som vi lägger DM -15.
* VDM är tänkt att läggas in i Sisuspelen och Rännerborgsspelen (Nässjö/Eksjö), men inget klart 
besked från arrangören om de tar på sig detta. Tommy D. trycker på för ett besked.
* Högby vill att Terräng-DM flyttas från sön 4 maj till lör 3 maj pga att ”Wings for life world run” 
kommer gå i Kalmar/Öland (plus ett flertal andra städer i Världen) på söndagen med HIF som 
medarrangör. Tommy D. kollar med Sisus tävlingsgrupp, men tror det är okej. TÄK säger också OK, 
men dåligt med såhär sena ändringar.
* Stora DM-helgen saknar arrangör. Kalmar hade ifjol, Jkpg året innan. Kronoberg är svårt att få till 
Växjö vill ej, påpekar att de kör många DM inne, och Ljungby/Alvesta/Skruv klarar ej det. Således 
lutar det åt Jkpg, men Jkpg-kretsens tavlingskommitte ar tveksamma. TÄK ansvarar nu för en 
lösning, tänkt helg lutar åt 24-25 maj.
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§ 7. SvFIFs årsmöte i Umeå
* Förslag på justerade stadgar för både SFIF och SDF är utskickade nu på remiss. Mest formaliteter 
och ordval konstaterar Michael och Ronny som kollat igenom det, Michael funderade på ev. 
konsekvenser för klubbarna, men hittar inget särskilt.
* IFK Växjö har nominerat Jan Bengtsson och Fredrik Ahlström (ev. nominerar de ytterligare två) och 
de vill ha ett möte med övriga Smålandsombud innan så att alla röstar lika.
* Endast Markus Andersson nominerad utöver dessa än så länge. AnnLis, Michael och Tommy D 
kan ej, Ronny tycker det är för långt, men har inte helt bestämt sig ännu.

§ 8. Ungdomarna
* Inbjudan GM inomhus har nyligen blivit klar, Tommy D har gjort en smålandsvariant på IK Orients 
inbjudan, som kom nyligen. För inte så länge sedan saknades helt arrangör för 
inomhusmästerskapet och risken att det skulle ställas in fanns.
* Tommy har letat efter nya personer till kommittén, gärna ungdomar. Josefine slutar (Markus 
plockar bort henne nu) och Maria är osäker, kan kanske stanna kvar och göra vissa uppgifter, t.ex. 
ledare vid Distriktsmatchen? Tommy skulle även vilja ha fler träffar inom kommittén och planera 
verksamheten, men då behöver de vara några stycken.
* Det är klart att Distriktsmatchen 17 år kommer genomföras 22 juni i Eslöv mellan Skåne, Småland, 
Blekinge och Halland. Markus lägger nu in i tävlingskalendern. Ett möte om detta genomfördes i 
Växjö 18 jan där Tommy D. och Ingela närvarade. Grenar kommer vara samma som tidigare år.
* I framtiden planeras en distriktsmatch inomhus i Växjö, där IFK Växjö sköter sekreteriat och andra 
centrala bitar, men annars funktionärer utifrån klubbarna, med SmFIF/Ungdomskommittén som 
koordinator. Då behövs en stark kommitté. Lokal arrangör, i detta fall IFK Växjö, får ett ekonomiskt 
bidrag. Ingela jobbar nu för att det ska bli verklighet, Tommy D också, Michael finns med och stöttar.

§ 9. Veteranerna
Aktuella saker på sistone har varit prisutdelning i Veterancupen och veterantopplistorna genom 
tiderna som nu finns på veteranhemsidan. Ronny hoppas VDM-arrangör är klar till årsmötet.

§ 10. Övriga frågor

a) SmålandsIdrottens årsmöte 12 april i Jönköping
Vi har tre röster och bör försöka närvara med lika många ombud (ger 1000kr/pers i SDF-bidrag). 
AnnLis åker dit i egenskap av styrelseledamot i SmålandsIdrotten och kan inte representera SmFIF 
samtidigt, hon tar dock med sig Kjell som kan. Två till behövs, lämpligtvis från Jkpg-hållet, som vi 
försöker ordna när det närmar sig. Tommy D och Michael kan ej.

b) AnnLis förtjänsttecken i guld?
Har jobbat 30 år inom idrotten nu på föreningsnivå, många även på SDF-nivå och några på DF-nivå. 
Ska vi söka SmålandsIdrottens förtjänsttecken i guld? AnnLis skriver ihop sina meriter på en 
ansökningsblankett till styrelsemötet 1 mars så tar vi ett beslut då. 

c) Rune Ohlssons vandringspris – Bästa kastarflicka 2013
Ljungby FIK:s Fanny Roos utses, med följande meriter 2013 (kula): JEM19 5a, Finnkamps-2a, SM-
silver, ISM-brons, JSM-guld, IJSM-guld, Svenskt juniorrekord och Smålandsrekord seniorer både 
inomhus  och utomhus. Hon placeras även på Verksamhetsberättelsens framsida.

§ 11. Nästa möte
Lördag 1 mars på Vrigstad värdshus, samling 17.30, middag 20.00.

§ 12. Mötet avslutas
Kl. 20.31.
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