
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lördag 1 mars 2014 kl. 17.30 på Vrigstads värdshus.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Ronny Krönvall, Daniel Evaldsson och Kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 17.43 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
AnnLis & Markus skrev på de tre senaste styrelsemötesprotokollen från 10 feb, 5 jan och 12 okt. 
Angående senaste webbmötet är det smidigt och sparar tid & pengar, men vi behöver få till bättre 
ljud och tydligare dagordning/struktur för att det ska fungera bra. Om alla har hörlurar istället för 
högtalare bör problem med rundgång undvikas. Skippar vi video och bara har ljud belastar det 
sämre datorer & uppkopplingar klart mindre så vi kan slippa ev. sådana problem. Löser det inte 
saken kan vi prova Skype istället för TeamViwer, eller köra telefonkonferens istället.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Kallelse till SFIFs årsmöte 29-30 mars i Umeå. Vi har 9st ombud att rösta fram imorgon, IFK Växjö 
har nominerat fyra och SmFIF en (Markus).
* Kallelse till SmålandsIdrottens årsmöte 12 april i Jönköping. Vi har 2st röster
* Papper från Arbetsförmedlingen med inloggningsuppgifter.
* Göran Graberg vill ha 120kr i ersättning för kostnader för att ta fram Veterantopplistor för kvinnor 
inomhus som fortfarande saknas (M+K ute och M inne finns). Beslut - beviljas.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Skrivelser
Se kallelsen till årsmötet ovan.

b) Motioner till årsmötet
Vi gick igenom alla 15 nu lite snabbt med åsikter enligt följande: Bifall till 1-2-3-4-5-6-7-12-13-15, 
avslag för 10 & 14, samt för 8-9-11 bifall till att P/F19 får 400mH istället för 300mH, däremot avslag 
till 10st häckar istället för 5st på 200mH för P/F13.

c) Övrigt
Angående SFIFs förslag på revidering av stadgarna verkar det inte ha några större effekter. Kan 
med anledning av detta vara läge att tipsa föreningarna att titta igenom sina stadgar.

§ 5. UC Småland, utbildningar, projektet – Michael Ostrelius

a) Anställning till projektet
Michael har skickat ut uppmaning till klubbarna att tipsa lämpliga kandidater att söka den projektjänst 
vi nu behöver tillsätta, dock inga svar angående tjänsten, däremot några som vill vara med i 
projektet 2014. Via Arbetsförmedlingen har vi fått 11st ansökningar, varav Michael bedömer 5st som 
intressanta som han går vidare med. Ansökningsperioden är förlängd denna vecka ut.

b) Friidrottsveckan
Syftet är att marknadsföra friidrotten 5-11 maj på en rad orter runt om i distriktet och det genomförs i 
samarbete med SmålandsIdrotten. Bl.a. följande orter visat intresse än så länge: Oskarshamn, 
Värnamo, Habo, Västervik, m.f.

c) Utbildning/läger
* Årets planering ligger ute på nätet, uppdatering sker löpande. Michael & Ingela har mycket tät 
kontakt. Det blir mycket fokus på löpning i år, där vi hoppas involvera B-föreningarna mer än vanligt. 
* I samband med IUSM i Växjö 8-9 mars kommer Santiago Antunez och Dayron Robles berätta om 
deras väg till framgång, dela ut 60mH-medaljer för P/F15 och erbjuda alla häckfinalister 
coachning/träningstips med videoanalys, m.m. Detta ingår i vårat Projekt samverkan med en 
kostnad på 15 tusen.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 6. Tävlingskommittén AnnLis Hellsten

a) DM-rapporter samt utvärdering inomhus
Tråkigt att medaljerna inte blev utdelade 8-9 feb i Växjö.

b) Kontrollanter
* Viktkastning 22 mars - ?
* Mångkamp 22-23 mars - AnnLis
* Terräng-DM 3 maj - AnnLis

c) Program 2014
* Stora DM-helgen med tänkt/prel datum 24-25 maj saknar ännu arrangör. Kalmar hade ifjol, Jkpg 
året dessförinnan och vill ej nu. Kronoberg står normalt på tur, men IFK Växjö har fokus inne och vill 
ej. Vi har tidigare pratat om Ljungby/Alvesta/Skruv men utan att komma till någon lösning. Nu tänker 
vi oss Alvesta igen, men med funktionärshjälp utifrån. Främst Kronobergsklubbarna, men även 
några från SmFIF samt andra klubbar. Vi frågar imorgon. 
* Med anledning av detta och viljan att hjälpa klubbarna diskuterar vi vilka administrationsprogram 
som finns tillgängligt. Förutom simpelt kalkylblad som Excel med klipp & klistra finns ett flertal olika 
internationella, men som inte är synkade med FRIDA, om man nu tar emot anmälningarna där 
igenom. Vi beslutar att göra en skrivelse till SFIF med frågan om de kan ta fram ett svenskt 
friidrottsadministrationsprogram som fungerar ihop med FRIDA. Michael & AnnLis gör detta.
* Stora VDM går preliminärt i Nässjö/Eksjö 2-3 aug inlagt i Sisuspelen och Ränneborgsspelen.

§ 7. Ungdomskommittén Tommy Dahlbom

a) GM inomhus i Uddevalla
* Tommy sammanställer anmälningarna i kväll, komplettering möjlig inom kort i flera grenar.
* Tommy och Michael Pettersson kommer vara distriktsledare.

b) Övrigt
Michael Pettersson, Växjö, tillkommer i kommittén, Josefine och Maria lämnar. John-Eric är kvar.

§ 8. Hemsida och kansli Markus Andersson
Intensiv period från årsskiftet till årsmötet snart över, framöver väntar Kalendern som större sak som 
kommer tryckas i mitten/slutet av april och delas ut vid Terräng-DM 3 maj i Nässjö.

§ 9. Anläggningskommittén
* Ruda får nya banor i maj -14, även ansatser för längd/tresteg, däremot inga ytor/ansatser för kast.
* SK Graal / Strömsnäsbruk får också allvädersbanor prel. till maj -15, 4 runt, 6 på upploppet, 380m 
med tryckta kurvor. Vattengrav i ena innerkurvan, ytor för höjd, längd/tresteg och kula, ansatsbana 
för spjut, däremot inga kastringar för slägga och diskus.

§ 10. Statistik Markus Andersson
Inget särskilt.

§ 11. Veteraner Ronny Krönvall
Inget särskilt.

§ 12. Ekonomi Markus Andersson
Nytt nu är att service-avgifter för 2014 beräknats och ger en summa på 119 tusen istället för fjolårets 
114, vilket då ökar på budgeten 2014 från +91 tusen till +96 tusen.

§ 13. Övriga frågor

a) Inför morgondagen samt valberedningen
Vi gick igenom så att alla priser som ska delas ut är under kontroll. Vi hjälps åt med förberedelser i 
lokalen från kl. 9.00. Värt att uppmärksamma är att Arne Svensson blivit årets ledare/eldsjäl.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Nästa styrelsemöte blir konstituerande imorgon eftermiddag, dagens möte avslutades kl. 20.03.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


