
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 2 juli 2015 kl. 19.45 via telefon.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Patrik Eklund, 
Ronny Krönvall, Maria Jonasson. Personal: Kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 19.48 och dagordning godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Påskrifter av AnnLis & Markus på de senaste protollen sker vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan (se bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Smålands FIF överlämnar domänen matsmart.nu till Wellnes by Nathalie som kommer driva sidan 
vidare i samarbete med SmålandsIdrotten.
* Hillerstorps GoIF ansluter sig till friidrotten, en fotbollsklubb utanför Värnamo med löpsektion och 
ett löparrangemang i aug. Samtidigt lämnar Tyllinge IF utanför Gamleby. Vi har nu 95 st klubbar.
* Arne Olsson midsommarhälsade Markus och meddelade att han tyvärr tappat mycket ork under 
vintern. Var annars på bättringsvägen ifjol.
* SmålandsIdrotten har nyligen skickat ut sitt Aktuelltblad, samt bett oss om diverse kontaktuppgifter 
som Markus svarat på.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet 
* Har skickat ut flera nyhetsbrev på sistone, bl.a. om deras arbete för mångfald där alla gärna får 
bidra till arbetet genom att fylla i en enkät på webben. De har också lagt upp sammanfattningar från 
förbundsstyrelsens möten 26/5 och 17/6 på friidrott.se.
* De arrangerar en Ledarkamp 27-29 nov och en Fysutbildning i oktober, båda i Sthlm.

§ 5. UC Småland - Michael
* JEM-lägret har endast lockat 6 st anmälda och beräknas gå ca: -1500 kr om det genomförs, vilket 
vi beslutar att göra.
* Funktionärsutbildning steg 1 genomförs lokalt i klubbarna med hjälp av handledarmaterialet 
”Domarens ABC”. Som komplement kommer vi lägga upp lite bilder och text på uc-smaland.se
* Friidrottens Organisationsledarutbildning (FOL) har varit svår att få till runt om i landet, mest 
Michael som genomfört den i Småland & Blekinge. Ihop med SFIF är han nu med och gör om FOL 
från en endagsutbildning med ingen/begränsad uppföljning till en process som kan löpa under 
ett/flera år. Det nya utbildningsmaterialet kommer läras ut till ett flertal SISU-konsulenter i respektive 
distrikt/UC och det är SISU-konsulenterna som sen kommer leda processen med de klubbar som 
genomgår nya FOL, som beräknas köras från 2016.
* I övrigt går kurserna bra. Michael och Ingela har regelbunden kontakt.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle (ej närvarande)
* VDM: Ryggskott (Michael), solbränna (AnnLis), få deltagare (Ronny). Bra genomfört av TAIF.
* DM 10.000m. Bra kontrollant-rapport inskickad av Maria till tävlingskommittén.
* DM 5000m 11 juli i Högby. AnnLis åker dit med medaljerna och är kontrollant.
* Stora IDM 2016 fick inget klart datum i TÄKs diskussion, 9-10 jan eller 6-7 feb.
* Frågeställning: Stora DM-helgen utomhus 2016 i SmFIFs regi i Växjö med funk-hjälp, som IDM?

§ 7. Ungdomskommittén
* Inbjudan till GM ute 5-6 sep i Lidköping har kommit från arrangören och kommittén jobbar nu på att 
ta fram en Smålandsvariant som planeras vara klar i slutet på juli.
* Tipstävlingen vid Lag-UDM-kvalen: Eksjö/Sisu visade mest intresse så ungdomskommittén 
kommer åka dit på ett besök framöver.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
* Ny rörlig/informativ länk till UC Smålands hemsida finns nu på smfif.se för att fler ska hitta dit.
* Smålandsrekord har uppmärksammats lite mer i år mot tidigare genom ett flertal notiser.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
-

§ 10. Statistikkommittén - Markus
-
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§ 11. Veterankommittén - Ronny
* Kommittémöte 27/6 i Tranås.
* Klent deltagande i Veterancupen hitintills i år.
* Sven-Eric Martinsson och Ronny gör ett besök på Jkpg läns folkrörelsearkiv till hösten.
* Mattias Sunnerborn har skrivit ett inlägg på Veteranfriidrottens Facebookssida om tävlingar med 
veteraner ihop med seniorer.
* Alvesta FI arrangerar Kronobers Mini-LM för 9-11år 19 sep och kommer i detta arrangemang även 
lägga in veterangrenar öppet för alla / inget LM.

§ 12. Ekonomin - Markus
Lägesrapport utskickad. Vårens utbildningar har nu tillkommit och det har gått bra, +41 tusen jämfört 
med budgeten som säger +50 tusen för hela årets utbildningar. Sett till hela ekonomin ligger vi 10-15 
tusen bättre än budget hitintills, dvs pekar mot ca: +35 tusen istället för budgeten på +23 tusen.

§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt
Michael tar på sig att ha kontakten med föreningarnas ordförande. Två aktuella frågeställningar till 
dem nu är: 1. Vad föreningarna tänker & tycker om alternativet att SmFIF arrangerar Stora DM 
utomhus 2016 i Växjö med funktionärshjälp från klubbarna, precis som inomhus, och 2. Vad för 
innehåll de skulle vilja att Höstmötet hade mer/mindre av för att vara attraktivt / intressant / viktigt.

b) Höstmötet, planering
Lördag 5 december i Växjö. Innehållet styrs av föreningarnas synpunkter enligt ovan. Styrelsemöte 
på fredagskvällen.

c) Verksamhetsplan/årshjul
Ungdomskommittén har bidragit med sin kommittés verksamhet under året. Övriga kommittéer och 
styrelsen får också skicka in sina uppgifter månadsvis under ett normalår. Michael sammanställer. 
Styrelsemötet fredagen 4 dec (dagen innan Höstmötet) blir planeringsmöte för detta inför 2016.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Torsdag 13 aug kl. 19.15 via telefon. Mötet avslutades kl. 21.00.
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund
Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast  
11/6 §5b Funk-utb-sammanställningen, komplettera o upp på nätet AnnLis/Michael/Markus -
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 till nästa läger
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas Michael/styrelsen 2015
28/4 §7b Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?) Ungdomskommittén -
28/5 §7b Beställning av SmFIF-sommarjacka/hoodtröja Patrik -
28/5 §9 Kolla med Kjell Ahnstedt om rapporter till styrelsen i anlägg.frågor AnnLis -
28/5 §13b Kolla med Skåne & Blekinge om träff 4-5/12 vid Höstmötet AnnLis -
2/7 §7 Göra Smålands-variant på GM-inbjudan Ungdomskommittén juli
2/7 §7 Besöka Eksjö/Sisu, Tips-vinnare vid Lag-UDM-kvalen Ungdomskommittén -
2/7 §7a Maila ut till klubbarnas ordföranden om DM-16 och Höstmötet Michael (Markus-hjälp m. DM) -
2/7 §7c Skicka in bidrag till SmFIFs verksamhetsplan / sammanställa Kommittéer, styrelse / Michael nov
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