
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 8 september 2016 kl. 19.15 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten (från
slutet av §2) och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.17. Dagordning godkändes utan tillägg, dock
korrigering/flytt av §2a till §3a. Ann Axelssons synpunkter inkomna via mail togs upp
under §5b, 6a och 7a.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på föregående protokoll från 2/6 + 25/6-1/7 + 4/8 vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Inbjudan från SmålandsIdrotten, Mötesplats förening och förbund, 24 sep i Växjö
På dagordning framtida stöd till SDF, mångfaldsarbete, träff för SDF:s utbildningsansvariga och en 
föreläsning av Jim Thuresson om ideellt ledarskap. Det verkar som att Markus blir ensam från oss.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Sport Competence
Endast en förening (IK Hinden) har svarat och uppgett intresse att ta del av Sport Competence:s 
utbud. Uppstartsmötet som var tänkt i augusti ställdes därför in. Ny inbjudan kommer gå ut till 
föreningarna och nytt uppstartsmöte kommer framöver, om vi får ihop tillräckligt många intresserade.

b) Träff långloppsarrangörer 26-27 november i Stockholm
Riktar sig till föreningar, mest för kännedom för SmFIF. Detta är en del av SFIF satsning sedan 
något/några år tillbaka på att tydligare integrera långlöpning i friidrotten. Bl.a. har man tagit fram 
symbolen ”godkänt lopp” som arrangörer av sanktionerade lopp kan marknadsföra sig med, de har 
startat upp hemsidan svenskalopare.se som en samlingsplats för löpning för t.ex. arrangörer av 
långlopp och löpargrupper som tränar tillsammans. I somras 14 juni kördes även eventet ”Sverige på
fötter” på många platser runt om i landet.

§ 5. UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson, Michael Ostrelius (ingen närvarande)

a) Rapporter
7-10år i Södra Vi har så många som 16st anmälda, positivt. Sen har vi en Löpledarutbildning i Nybro
1-2 okt där anmälningstiden går ut om en dryg vecka. Annars diskuterade vi att utbildningar som 
täcker hela helger avskräcker, främst tänker vi då på nivån 7-10år där man ofta rekryterar föräldrar 
som ännu inte är så djupt ”inne” i verksamheten att de gärna lägger en hel helg. Tre lördagar eller 
fler vardagskvällar vore kanske bättre. Men då blir det nog mest deltagare från kursorten och inte så 
många från andra orter/klubbar. Delar av kursen kanske också kan gå över webben. Detta får Ingela
fundera på framöver.

b) Tränarforum 14-16 oktober i Växjö, juniorer och äldre
Detta arrangeras av Tränarföreningen, som är en fristående organisation. Medlemmar i 
tränarföreningen bjuds in till Tränarforumet, men det är öppet för alla. Krockar med vårat planerade 
Höstmöte, delvis handlar det om samma personer i föreningarna.

§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson (ej närvarande)

a) Rapport Lag-UDM – Patrik
Bra arrangemang. Gott om funktionärer. Tidsprogrammet höll. Eltiden krånglade dock, WSK hade 
jobbat på att ordna till detta inför tävlingen och det fungerade vid tester, men sen uppstod problem i 
alla fall så under tävlingen blev det mest manuella tider. WSK jobbar vidare på detta framöver. Strul 
med 15års-lagen, hade varit bra med en separat inbjudan, eller i alla fall att befintlig mailades ut inför
finalen som påminnelse. I den generella inbjudan fanns en mailadress till Kjell Ahnstedt dit 15års-lag
skulle anmälas, men det visade sig att han inte kollade denna så WSK trodde först inga hade anmält
sig, men det hade flera gjort. WSK ringde runt och det löste sig någorlunda.

b) Rapport halvmarathon - AnnLis
Gällde även som VSM, bra deltagande även Småländskt, prisutdelningen gick bra.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen

a) Inför GM
10-11 sep i Högby. Ari, Frida och Hedvig åker dit på fredagen, Emma tillkommer på lördagen och 
Maria på söndagen. Från Småland 256st starter av 86st aktiva. Alla som anmält intresse har släppts 
igenom, dvs gränsen på max 8st/gren tillämpades inte i år.

b) GM-läger
29-30 okt i Växjö. Michael Pettersson och Hedvig Nykvist ansvarar för detta och jobbar nu bl.a. med 
att ta fram en inbjudan. Vi diskuterade avgiften, var 750kr ifjol och då fick man tillbaka 300kr från 
Idrottslyftet. Oklart om Idrottslyftet bidrar i år, Ingela har nog bäst koll, Ari kollar upp detta. Styrelsen 
skulle även behöva veta lägrets övriga planerade rörliga och fasta kostnader för att ta beslut om 
anmälningsavgiften och det behöver ske snarast.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
På hemsidan lugnt första halvan av augusti, sen mer notiser. Tävlingsprogrammet uppdateras 
kontinuerligt med resultat, inbjudningar och länkar, klubbtävlingar tillkommer längst ner. I övrigt inte 
så mycket jobb på kansliet under augusti utan en del semester. Framöver blir det mer jobb.

§ 9. Verksamhetsplan
Vi planerar att ta fram en mer detaljerad och komplett sådan till 2017.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Notis och mail att vi behöver nya statistikförare från och med kommande inomhussäsong kommer 
inom kort, har blivit fördröjt då konversationen med Anders Grönvall stannat upp. Markus jobbar 
vidare med detta.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
Rapport utskickad enligt följande: Veteran Cupen: Halvmaraton i Hultsfred samlade  47 Smålands 
veteraner  hittills samlat  172 starter, Nu inför Veteran DM Maraton den 22 okt i Växjö. Förändringen 
av Veteran cupen visade sig att inte mindre än 9 lag få resultat, av dem Fem Högby IF och IK Sisu 
tre lag. Ställningen är nu: se lite konstigt ut, Högby är dominerande, de är duktiga…  Högby IF I 42p, 
IK Sisu I 40p, Högby IF II 38p, Högby IF III 29p, Växjö LK 25p, Högby IF IV 23p, IK Sisu II 19p, 
Högby IF V 18p, IK Sisu III 17p. Individuellt 27 resultat, det se bra ut. Leif Brandstedt M70 34p, värt 
att notera att har deltagit i alla loppen hittills.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad. Inget anmärkningsvärt har hänt sen förra rapporten.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Styrkort
Tar vi när Michael är närvarande. Blir vid styrelsemötet innan Höstmötet, eller i dec/jan då vi har 
verksamhetsplaneringsmöte.

§ 14. Föreningarnas punkt
I samband med att Markus skriver protokollet tar han även fram förslag på aktuella punkter att 
informera klubbarna om i ett mailutskick, styrelsen ges möjlighet att ha synpunkter på dessa, 
och/eller komma med egna förslag här under denna paragraf, dock lyftes inget särskilt fram nu.

§ 15. Övriga frågor

a) Dialog med SmålandsIdrotten om SDF-bidrag/utvecklingsverksamhet 2017
En stor del av 2016 har nu gått utan att det hänt så mycket på denna punkt, vare sig från vår sida 
eller från SmålandsIdrottens. De har tagit tid på sig att göra i ordning dialogunderlag, kriterier och en 
tidsplan under hösten, då de planerar att genomföra dialoger med 10st prioriterade SDF. Vi räknar 
med att vara en av dem. De ska dock ha ett klart förslag nu, som deras styrelse tar beslut om nu i 
helgen, och presenterar för bl.a. oss vid Mötesplatsen 24 sep i Växjö. Markus närvarar där och 
rapporterar till styrelsen efteråt, sen behöver vi diskutera vilken verksamhet vi ska bedriva inom de 
olika utvecklingsområdena för att i möjligaste mån ta del av extra utvecklingsbidrag, utöver det 
ordinarie SDF-bidraget som kommer minskas.

b) Höstmötet, datum, ort och innehåll
Beslut togs att ha kvar planerat datum, lördag 15 okt, även om det blir samtidigt som Tränarforumet. 
Ort Växjö och innehållet inget special mer än att Markus kollar med SISU & SFIF om de har någon 
intressant person som kan komma och informera/föreläsa. Han bokar även hotell och gör en 
inbjudan som styrelsen får ta del av/ha synpunkter på innan den går ut i slutet av nästa vecka.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Fre 14 okt i Växjö, start kl. 18.00 med middag (Höstmöte dagen efter). Mötet avslutades kl. 21.05.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen hösten 2014 Michael/styrelsen 31/12
4/12 §13b + 23/4 §2. Kolla V-ber o övriga kanslitjänsten, prioritering Styrelsen 31/12
29/3 §13a Upprätta styrkort för alla SmFIFs olika roller, ansvar, vad, när Styrelsen 31/12
29/3 §13a Ta fram en vision och verksamhetsidé för SmFIF Styrelsen 31/12
29/3 §14a Följa upp Smålands-IF vaccinerade mot doping Markus 31/12
4/8 §13b Textförslag enkel beskrivning av vad SmFIF gör Patrik 30/9
4/5 §15a Maila Nordic Sport igen och be dem förtydliga sig Patrik 30/9
4/8 §15b Stämma av med Anders, sen notis+mailutskick om statistik-17 Markus snarast
8/9 §7b Kolla Idrottslyftsbidrag till GM-lägret Ari snarast
8/9 §15b Kolla med SISU & SFIF om de kan informera på Höstmötet Markus snarast

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


