
Minnesanteckningar Verksamhetsplaneringsmöte 2016 
Närvarande
Annlis Hellsten, Markus Andersson, Ingela Nilsson, Patrik Eklund och Michael Ostrelius 

Reflektion
Vad vi gjorde bra och mindre under 2015

+ InomhusDM med föreningar som tog ansvar för funktionärsskapet
+ GM lägret hade rekordmånga deltagare
+ Löparlägret
+ Styrelsens telefonmöten 

- FIG lägret tappar deltagare

Utvecklingsområden 2016
Det vi behöver och vill satsa på under 2016

Löpande aktiviteter/redan beslutat
Höstmötet (intressant och attraktivt innehåll och upplägg)
Temavecka (möjligt smålandslopp/stafett, fler som har aktiviteter)
Följa upp löparprojektet (varje år ha kontakt med motionsföreningar, ex terrängDM)
Styrelsen närvarande vid Nordenkampen 13/3 
Föreningsutvecklingsdag (länsvis, workshops, föreläsningar, utbyte kring kända behov)

Ej prioriterat
Funktionärsutbildning under JEM 19-20/2 
Individuella utbildningsplaner i föreningarna (Namn på tränare, vilka utbildningar de gått och vilka 
de behöver gå
Arrangemangsutbildning 
Effektiva möten med beslutsunderlag
Styrelsevård/personalvård (utbildning, resa/utbyte med andra förbund/länder)
Ordförandenätverk (nyhetsbrev, stöd, support)

Prioriterade mål - Smfif/organisation
• Styrkort roller/ansvarsområden (valberedning, revisor, personalansvarig)
- Mallar presenteras vid nästa styrelsemöte i februari där alla hjälps åt att jobba med (Michael)

• Verksamhetsidé Smfif 
- Förslag presenteras vid näste styrelsemöte i februari (Michael)

• Presentationsmaterial Smfif
- Verksamhetsidé, ledamöter, kommitteér, förslag tas fram senast sista mars (Michael)

• Smfif genomför styrelsemöte hos andra föreningar 
- Genomföra 1-2 möten ute hos förening ex hos förening som arrangerar TerängDM och lagDM 
(Ordförande)

• Ledamöter i Smfif är ute och hälsar på i lokala styrelser
- Varje ledamot kan besöka 1-2 föreningar per år (redovisas till kansli) presenterar Smfif och 
lyssnar av föreningens behov och önskemål

Prioriterade mål - ledare/friidrottare
Endagsläger ute hos förening
- Arrangeras av UC-Småland i samverkan med en eller flera föreningar för 10-14 år. 



- Genomförs på lov
- Ansöka om inegration
- Plan/ansökan/skiss senast sista januari (Ingela)
- Behöver gå ut förfrågan till föreningar under december/januari varje år

Verksamhetsplan 2016
Varje kommitté ansvarar för att redovisa aktiviteter inför nästkommande verksamhetsår till kansli.
Uppdaterades med datum och tid för årets styrelsemöten.
 


