
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Onsdag 11 juni 2014 kl. 18.00 via telefonkonferens/Globafy.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Ronny Krönvall, Daniel Evaldsson, Patrik Eklund, Maria Jonasson, Kanslist 
Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet öppnades 18.01 och dagordning godkändes efter tillägg av §6c.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* Uppföljning av föregående protokoll/möte 28 april: Michael har inget nytt att meddela angående 
utbildningssamarbete med Skåne. Markus har inte kollat upp ev. anställningsavtal/riktlinjer uppifrån 
RF/SFIF som kan påverka SDF/oss. Följs upp igen vid nästa möte.
* Markus skriver dagens protokoll.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Inbjudan från SmålandsIdrotten till SDF-konferens fre kväll och hela lördagen 26-27 sep. Tyvärr 
alltså krock (lördagen) med DM-helgen i Tranås. DM ”klarar” sig förvisso utan oss och då alla kan vi 
detta tillfälle, utom Ronny som är begränsad på lördagen, beslutade vi att tacka ja till detta. AnnLis 
gör det medan Michael tar kontakt med Stefan Fredriksson för att vi ska komma igång med vårat 
”träningsläger för styrelsen” då.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Svensk Friidott... (verksamhetsinriktning, plan 2014-15, m.m.)
AnnLis & Ronny tycker denna process/SFIF tuggar på utan att vi kommer någon särskild vart. 
Markus fyller på med att den känslan nog delvis beror på att vi i Småland inte heller varit så aktiva 
med att göra saker - i Småland - utifrån detta. Michael ser positivt på utvecklingen på området 
UC/utbildning där bl.a. nytt utbildningsmaterial för webben tas fram. SFIF planerar även att se över 
utbudet tävlingsadministrativa program som finns på marknaden och försöka samordna något. 
Angående detta testar Habo FIF-04 att vid lördagens Habo Challenge premiärköra ett system där 
alla funktionärer använder uppkopplade läsplattor och resultaten kommer in i en resultatlista direkt 
på nätet, blir spännande att höra hur detta faller ut. IFK Växjö kör redan något liknande system.

b) UC-avtal
SFIF säger upp det nuvarande för att ta fram ett nytt till ordförandekonferensen. Vi har inte så 
mycket att säga om det i dagsläget utan får vänta och se vad som står i det nya.

c) City Gross-event i Värnamo lördag 5 juli
Svensk Friidrott arrangerar under sommaren ihop med nya samarbetspartnern City Gross visa-
upp/prova-på-friidrott-event vid alla landets 36st City Gross-butiker, bl.a. finns 5st i Småland. Bra 
initiativ tycker Michael. Wärnamo SK har dock tackat nej, de har många andra aktiviteter samt 
Värnamo-tillfället ligger under semestern. SFIFs projektledare Magnus Fridell har då kontaktat 
SmFIF och ska även ta kontakt med Apladalens LK. Vårat besked blir att SmFIF möjligen kan ställa 
upp med 1-2 personer men inte ta hela ansvaret. Några till behövs från WSK/ALK. Ronny & Maria 
tar bollen och rullar den ett varv till inom WSK. Markus informerar Magnus Fridell om läget.

§ 5. UC Småland, Utbildningar, läger, projektet – Michael / Ingela

a) Friidrottsveckan - rapport
Michael meddelar att mycket information om detta finns på nya UC-hemsidan. Summerat kan man 
konstatera att konceptet fungerar, dock kunde fler föreningar varit involverade/aktiva, men 
informationen / uppmaningen att delta fångas ofta inte upp utan ”fastnar” någonstans på vägen. 
Roligaste aktiviteten var i Strömsnäsbruk där hela 170st barn deltog, skolan var nöjd och efterfrågar 
fler liknande aktiviteter. SK Graal hade två personer på plats men ”syntes” inte, vilket var synd. I 
övrigt hade Friidrottsveckan otur med vädret med regn flera dagar.
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b) Utbildningar / läger
* Höstens utbildningar planeras nu för fullt och mycket är klart. 
* Sommarens planerade kastläger+utbildning i Bottnaryd flyttas till hösten (datum ej klart) och Nybro.
* Vårens utbildningar har gått okej. Fungerar bättre när Ingela är på plats och sköter avbokningar, 
mat, m.m. men hon försöker lära instruktörerna så de kan ansvara för sådant. 
* Blekinge är mycket nöjda med vårat samarbete, vi får se hur det blir nu med anledning av det nya 
UC-avtalet som ska tecknas inför nästa år.
* Ingela har skickat in rapport till SISU att våra instruktörsarvoden fortsätter ligga på samma nivå.
* Michael tycker det är fortsatt svårt att få grepp över föreningarnas behov/efterfrågan för 
funktionärsutbildningarna (starter, eltid, domare), viss insyn får vi nu genom att Ari är runt och 
besöker klubbarna. En sammanställning över alla som gått, när, och uppdelad per klubb, vore bra att 
ha. AnnLis kan tänka sig att påbörja en sådan genom att gå några år bakåt, fler år behövs dock, vem 
gör resten, samt sköter den löpande uppdateringen framöver? Ingela har en sådan sammanställning 
över tränarutbildningarna som hon sammanställt och uppdaterar, vore effektivt om hon samtidigt 
även tog funktionärsutbildningarna, hon är dock generellt inte så sugen på fler arbetsuppgifter inom 
nuvarande omfattning på 25%-tjänst. Markus kanske kan sköta uppdateringen.

§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis

a) Rapport Terräng-DM
AnnLis meddelar att arrangemanget var ännu bättre än förra året. Markus påpekar att några sprang 
utan klubbdräkter, vi får var tydligare med detta på hemsidan, i inbjudan/PM och speaker inför lopp.

b) Kontrollanter framöver
* 2 juli Lång stafett, Oskarshamn – Markus
* 5-6 juli Mångkamp, Högby - ?
* 12 juli 5000m, Högby – Ev. AnnLis
* 2-3 aug Stora VDM, Nässjö/Eksjö – AnnLis, Michael, Ronny
* 16 aug 10.000m, Värnamo – Maria, Ronny

c) Övrigt
* VDM:s viktkastning var planerat på lördagen i Nässjö, men flyttas ev. till söndagen/Eksjö. Tommy 
tar kontakt med ESIK
* Häckhöjd P10-11. Nya regler 2014 innebär att höjden för F12-13 sänks från 76,2cm till 68,6cm 
medan P12-13 fortsätter ha 76,2cm. F10-11 följer såklart med ner till 68,6m medan det är mer oklart 
för P10-11. Inga tävlingsregler finns för yngre än 12år, men Småland har ”praxis” för P/F10-11 när 
det gäller kastgrenarna och bör nu instifta praxis för häck. Beslut togs att P10-11 ska ha 76,2cm.
* DM-helgen i Tranås planeras för fullt från TAIFs sida, Markus har haft kontakt och svarat på 
diverse frågor, de har dock ännu inte bett om mer funktionärshjälp som SmFIF erbjudit utan verkar 
klara sig med samarbete med grannklubbarna.
* Sanktion för inomhus 2015 söktes under maj, Markus ska nu kolla igenom detta, godkänna och 
ihop med centrala programmet som finns på friidrott.se sätta ihop ett Smålands-program på smfif.se
* IFK Växjö vill från och med 2015 inte betala för DM-medaljerna vid sina tävlingar inomhus där vi 
brukar lägga in flera DM. De har redan priskostnader, vilket i och för sig andra arrangörer där DM är 
inlagt också har. Vi/Tävlingskommittén får nu fundera på hur vi gör. Hur gör andra SDF?
* Tävlingskommittén skulle behöva någon från Jkpg-trakten. Lasse Elfgaard? Michael frågar.

§ 7. Ungdomskommittén - Tommy D

a) 17års-matchen 22 juni i Eslöv
Sista anmälningsdag var igår, inte så många har inkommit men Tommy ser ändå positivt på att få 
ihop ett lag, han kollar nu runt för att få klart laget. Vi diskuterade lite hur uttagningen bör ske.
* Gemensam buss kommer gå från Jkpg via Växjö, dit aktiva från Kalmartrakten får ta sig. 
* Ca: 4st vuxna ledare behövs.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
Sen förra mötet 28/4:
* Kalendern har tryckts, förpackats, delats ut, skickats ut, fakturor har sammanställts och skickats ut.
* Inne-häftet redigerat, tryckt, förpackats och skickats ut.
* Lite mer aktivitet på hemsidan med notiser, inbjudningar och resultatlistor.
* Studiebesök 5-6/6 i Stockholm med SmålandsIdrotten inom projektet ”Ledarakademin” för unga 
SDF-engagerade. Vi hade rundvandring på Idrottens Hus/RF, Riksidrottsmuséumet och Bosön, 
Markus hade inte varit på något av ställena tidigare och tyckte det var intressant.
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§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)
* Ruda har invigt sina nya allvädersbanor, ingen från SmFIF var inbjuden/närvarande, men OSK var 
där och sprang stafett meddelar AnnLis.
* AnnLis träffade någon från Skillingaryds FK i Villstad och de sa att de hade allvädersbanor på G.
* I Strömsnäsbruk har man nu fått kostnadsunderlag för upprustning från kolstybb till allväders, hela 
8,5 miljoner beräknas det gå på, och då ändå fortsatt bara 4 banor på icke standardmåttet 380m. 
Kommunen hade trott på 3 miljoner, varav de kunde stå för 2,5 så nu fattas miljonbelopp. SK Graal 
söker diverse bidrag, men det brukar inte ge så stora summor. I Nybro kostade det 3,8 miljoner med 
sex allvädersbanor, men då var markunderlaget bra. I Västervik kostade det 5,3 miljoner inkl. mycket 
utrustning. 8,5 miljoner för en icke tävlingsmässig idrottsplats låter dyrt...

§ 10. Statistikkommittén - Markus
* Innehäftet klart & utskickat, endast fem klubbar som beställt.
* Sverige-Bästa 2013 inköpt till statistikkommittén (4st)
* Utomhus-statistiken 2014 är precis klar i en första version, webbhotellet krånglade dock så Anders 
Grönvall fick inte upp det på nätet, men det kommer väl inom kort.
* Ett 20-tal nya Smålands-rekord behöver nu forskas fram med anledning av vissa ändrade 
standardgrenarna för ungdomar 2014

§ 11. Veterankommittén - Ronny
Ronny gick igenom aktuella veterantävlingar mend hade i övrigt inte så mycket att säga.

§ 12. Ekonomin - Markus
Utförligare rapport utskickad i förväg. Budgeten 2014 är på +91 tusen men nu ligger vi 27 tusen 
sämre, dvs det pekar mot +64 tusen, fortfarande mycket osäkert hur främst utbildningarna & lägren 
faller ut. Främst tre poster ligger bakom tappet på 27 tusen, inköp av GM-tröjor kostade klart mer än 
tidigare år, vi har fått mindre UC-bidrag från SFIF och Löp-lägret i Växjö på vårkanten blev inställt.

§ 13. Övriga frågor

a) Hälsning från Arne Olsson
Han ringde till Markus nyligen och meddelade att han är allt bättre och har en ”träningsrunda” på 
några hundra meter runt kvarteret som han går ofta, fortfarande med stöd/hjälp men målsättningen 
senare i sommar är att kunna göra det utan, han tar det dock försiktigt så han inte trillar dit igen. 
Hälsade till Smålands FIF.

b) Nämndemän
Nämndemän är lekmän som hjälper till och avgör mål vid domstolar, utses i dagläget av fullmäktige 
där det i regel är partimedlemmar som nominerats. Nu funderar man på att bredda målgruppen och 
ta in hälften från allmänheten/andra organisationer, SmFIF har med anledning av detta fått en enkät 
där Stadskontoret undrar över vårat intresse att nominera nämndemän. Ronny tycker inte det är 
vårat bord. AnnLis tycker inte vi är intresserade / har tid. Markus svarar på enkäten: lågt intresse.

c) SM-resa
Ingela tog på sig att försöka ordna en gemensam sådan till årets Friidrotts-SM i Umeå, hon har 
frågat runt men tyvärr få klubbar & aktiva som planerar att åka dit, dessa ordnar resa & boende 
själva, så det blir inget gemensamt.

d) Service-avgiften
Michael har fått in synpunkten att den tilläggsavgiften som baserat på veteranverksamhet och bidrar 
med ca: 10 tusen av de totalt 120 tusen vi årligen tar in i Service-avgift känns tuff för vissa klubbar. 
Vi beslutade att se över detta och troligen sänka just denna tilläggsavgift.

§ 14. Nästa möte samt avslut
* Telefonkonferens torsdag 7 augusti kl. 18.00, då har vi haft ungefär en vecka på oss att gå igenom 
SFIFs uppdaterade Verksamhetsplan 2014-2015 och fundera ut ”vad vi vill göra i Småland” baserat 
på detta. Det presenterar vi i vår tur för klubbarna inför vårat Höstmöte med dem i slutet av okt.
* SDF-konferens 26-27 sep i Växjö med SmålandsIdrotten, start kl. 17.30 på fredagskvällen. 
Innehåll: styrelsemöte och start på vårat ”träningsläger för styrelsen” / utveckling av SmFIF.
* Tävlingskommittémöte i början av okt, lägga DM-programmet 2015 och fundera på §6c ovan.
* Mötet avslutades strax innan kl. 20.
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