
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 28 maj 2015 kl. 19.15 via telefon.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Patrik Eklund, Maria Jonasson (fr. §5). 
Personal: Kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet öppnades kl. 19.20 och dagordning godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Inga mer synpunkter på senaste protokollen från 28 april, påskrift när AnnLis och Markus träffas. 
Uppdragslistan (se bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget särskilt. Markus ber Ingvar Ellbring som närvarande vid Eksjös jubileum säga något om det.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Ordförandekonferens 13-14 november 
Michael Ostrelius är i Stockholm den helgen och representerar oss istället för AnnLis.

b) Övrigt
* Abbe slutar.
* Läs Svensk Friidrotts uppdaterade antidopingprogram.
* Medicinsk nätverksträff vid Finnkampen.

§ 5. UC Småland - Ingela

a) Utbildningarna
Våren är nu klar, arbete pågår med att planera hösten.

b) Övrigt
* Det blir ett Löpläger 3-4 okt, är ganska klart.
* Läger födda 99-00 i samband med JEM i Eskilstuna 16-19 juli. Michael Pettersson är projektledare, 
Ingela hjälper till och ordnar till inbjudan.
* RF har satt upp ett jämställdhetsmål till 2017. Markus nämner det på hemsidan för att sprida 
kännedom om detta. Vår valberedning spelar stor roll för hur SmFIF själva jobbar med frågan.
* SFIF har bett alla UC:n sammanställa en budget för tränarutbildningarna, vilket Markus gjort och 
Ingela skickat vidare till SFIF. Syftet är att ge underlaget för hur SFIF kan ändra Idrottslyftsbidragen. 
Nerdragning befaras.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle

a) Inomhusprogrammet. Stora IDM, när?
Föreningarna söker nu under maj sanktion för inomhustävlingar 2016. Det centrala 
inomhusprogrammet ska vara klart. KA2 IF och IFK Växjö har mailat ut hur de planerar att ha sina 
tävlingar. Utifrån detta bör vår Tävlingskommitté nu planera nästa års DM-tälvlingar inomhus. Stora 
IDM-helgen ser ut att passa bra 6-7 feb. 

b) Häckhöjder P11
Smålandspraxis beslutades våren 2014 att fortsätta vara 76,2cm för P10-11, precis som för P12-13, 
medan F12-13 enligt ny regel sänkte till 68,6cm (och F10-11 då naturligt följer med ner). Information 
om detta verkar inte ha gått ut tillräckligt tydligt, för de flesta P10-11-lopp på 60m häck kördes med 
68,6-häckar ifjol. De flesta verkade anse att den höjden är mest lämplig. På hösten ändrade SmFIF 
beslutet till att ha 68,6cm som Smålandspraxis. Även här skulle informationen kunna vara tydligare 
utåt. Markus skickar ut något.  

c) Pristutdelare Stora DM-helgen, Kalmar
Vi räknar med att arrangören Kalmar SK även sköter pristutdelningen.

d) Kontrollanter
DM-helgen 6-7 juni i Kalmar, lördag: AnnLis, söndag: Markus. 10.000m 12 juni i Villstad: Maria. 

e) De återstående oklara DM-arrangemangen 2015
Har nyss lösts. Habo arrangerar Lag-UDM-finalen sön 20 sep och Högby mångkampen 3-4 okt.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 7. Ungdomskommittén

a) Närvarande vid Lag-UDM-matcherna och frågesport
Patrik & Michael var på plats vid Norra gruppens Lag-UDM-kval i Jönköping och blev väl mottagna. 
Michael var även på plats i Kalmar där Södra gruppen hade sin omgång. Förutom att presentera sig, 
prata runt med ledare och aktiva så delades en frågesport ut med syfte att få deltagarna att söka upp 
svaren på SmFIFs och UC Smålands hemsidor, ett bra sätt att få dem upptäcka sidorna och den 
information som finns där.

b) Övrigt
* Reseersättning för uppdrag likt det ovan utbetalas, reseräkning ifylles och skickas till Markus. 
Markus lägger upp denna blankett plus flera tillgängliga för nerladdning på hemsidans arkiv.
* Inköp av SmFIF-jacka att visa upp sig i vid tävlingar? Patrik och Ingela kollar på detta.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
Kansliet har köpt in en ny skrivare/skanner/kopiator då den förra gått sönder.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
AnnLis kontaktar Kjell och ber honom hålla utkik efter aktuella händelser på anläggningsområdet och 
rapportera till styrelsen.

§ 10. Statistikkommittén - Markus
Smålands-Bästa inomhus 2014-2015 är nu klar och utskickad till de klubbar som beställt. Utomhus 
2015 kommer snart upp på nätet. SFIF ger snart ut sin tryckta Sverige-Bästa med utomhusstatistik 
2014. Markus har uppdaterat hemsidan med slagna Smålandsrekord hitintills 2015. 
Arbetsbeskrivning för kommittén är nyligen gjord och utskickad.

§ 11. Veterankommittén – Ronny (ej närvarande)
-

§ 12. Ekonomin - Markus
Lägesrapport utskickad för en knapp vecka sedan. Inte något nämnvärt nytt sen förra rapporten. 
Budgeten ligger på +23 tusen och vi ligger en aning bättre än så. Vårens kursekonomi ej 
slutrapporterad av SISU än, men kommer inom kort.

§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt
AnnLis har sammanställt kontaktuppgifter till alla A-föreningar plus en del B-föreningar. Framöver 
ska vi hålla löpande dialog där aktuella punkter från SmFIF tas upp på föreningarnas styrelsemöten 
och föreningarna rapporterar in frågor som de vill att vi tar upp här.

b) Höstmötet, planering
13-14 nov som beslutades på förra mötet visade sig vara helgen för SFIFs ordförandekonferens. 
Nytt datum blir 3-4 december. Ort Växjö. AnnLis kollar igen med Skåne & Blekinge om de vill 
medverka på något sätt.

c) Verksamhetsplan/årshjul
-

§ 14. Nästa möte samt avslut
Torsdag 2 juli kl. 19.15 via telefon. Mötet avslutades kl. 20.10.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund
Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast  
11/6 §5b Sammanställning vilka som har gått funktionärsutbildningar AnnLis 11/6
5/11 §8 Granska kansli-arbetsbeskrivingen o besluta om ev. justering Styrelsen/AnnLis 2015
15/1 §12a Ta fram kalkylmodell för läger Markus,Ingela,Ari till nästa läger
15/1 §13d Ta fram förslag på lägerarvoden Michael, Ingela, Ari 28/5
24/2 §13d Ta fram ett årshjul / verksamhetsplan för SmFIF Michael med hjälp 2015
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas Michael/styrelsen 2015
28/4 §5c Kolla med SFIF vilka i Småland som kör CityGross-event Ronny 28/5
28/4 §5d Program för Temaveckan Michael, Ari 28/5
28/4 §5e Kolla med Björn/SFIF om fortsatt delfinansiering av projektet Michael 28/5
28/4 §7b Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?) Ungdomskommittén -
28/5 §3 Be Ingvar Ellbring om en rapport från Eksjös jubileum Markus -
28/5 §5b Notis om RF:s jämställdhetsmål 2017 och arbete för detta Markus -
28/5 §6b Skicka ut info om Smålandspraxis 68,6cm-häckar för P10-11 Markus -
28/5 §7b Lägga upp div. blanketter till hemsidans arkiv för nerladdning Markus -
28/5 §7b Kolla upp tryck av ny SmFIF-sommarjacka Patrik, Ingela -
28/5 §9 Kolla med Kjell Ahnstedt om rapporter till styrelsen i anlägg.frågor AnnLis -
28/5 §13b Kolla med Skåne & Blekinge om träff 3-4/12 vid Höstmötet AnnLis -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


