
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 10 mars 2017 på Royal Corner, Växjö. Start 18 med mat.
Närvarande: Patrik Eklund, Ronny Krönvall, Maria Jonasson, Carl-Gustaf Nilsson,
kansliansvarig Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson och
hedersledamot Tommy Ursby.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.08. Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen senare. Markus läste upp uppdragslistan från förra mötet.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Inbjudan videoträff 22 mars på SmålandsIdrottens kanslier om inkludering och mångfald
De har en strategi till 2025 och bjuder in SDF för planering/samverkan/utbyte. Patrik är intresserad, 
men vill gärna få med sig någon mer. Markus kan följa med, men har inte tid att engagera sig så 
mycket i detta närmaste tiden. SmålandsIdrotten har kanslier i Jkpg, Växjö och Kalmar, Patrik och 
Markus deltar i Växjö.

b) Kallelse Jkpg läns folkrörelsearkivs årsmöte 12 april i Vetlanda
Ronny är intresserad av att närvara, han kollar med Sven-Eric Martinsson om han också är det.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Motioner till SFIFs förbundsårsmöte
Vi gick igenom dem en och en Patrik läste upp allt eller delar. Våra åsikter var följande. 
Motion 1 (Ändring av Lag-SM): Avslag (fast en intressant motion om Lag-SM med både män & 
kvinnor, kanske bättre idé om behåller endagars och inte ökar antalet lag till 12 st). 
Motion 2 (undre åldersgräns för landslagsuppdrag): Avslag. 
Motion 3 (Friidrott - Din idrott för livet): Besvarad. 
Motion 4 (Handlingsplan för ökat medlemsantal inom friidrotten): Besvarad. 
Motion 5 (Ändring av kvalregler på 1500m): Bifall. 
Motion 6 (Nytt utvärderingssystem): Avslag. 
Motion 7 (Lagtävlingar över klubbgränser): Avslag. 
Dvs i samtliga fall följer vi Förbundsstyrelsens utlåtande.

Förbundsstyrelsens förslag: 
Förslag 1 (Stadgeändringar): Bifall
Förslag 2 (SM-utredningen): Bifall.

§ 5. UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson

a) Rapporter
* Inte så mycket nytt sen förra mötet. Årets utbildningar verkar dock gå bra.
* Ifjol flera inställda, bl.a. i Blekinge som Ingela tycker det känns svårt att samarbeta med. Hon kan 
inte vara på plats och då är det viktigt att någon lokal person kan vara det som man kan lita på.
* Föreningssmart. Läget här är att IK Sisu, IFK Växjö och Ljungby FIK har har tackat nej till att vara 
med och vi väntar på svar från Wärnamo SK och Eksjö Södra IK.
* Michael tillsammans med Lasse & Matilda Elfgaard jobbar på med filmer till funktionärsutbildningar 
att ha på webben.

§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson
Några DM 2017 saknar ännu arrangörer/datum: Stora DM-helgen som vi tänker ha första eller andra
helgen i juni, 10.000m, Stora VDM samt Stafett-DM. Angående inkommen motion om maxtider 
kommer äldre manliga veteraner springa ihop med kvinnorna som sista start vid Terräng-DM, så där 
går det bra att ta god tid på sig / ingen maxtid.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson

a) Inför GM i Växjö
Fullt upp nu. 202 anmälda starter från Smålands-aktiva. Max 10st/gren, annars har man erbjudits att 
delta i någon annan gren med färre anmälda i, vilket några nappat på. 16 st övernattar, plus Maria 
och Ari. Kommittén planerar att ha ett telefonmöte innan.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Sen förra mötet 16 feb har Markus jobbat med saker inför årsmötet, bl.a. gjort klart 
verksamhetsberättelsen. Tävlingssäsongen inomhus pågår vilket lett till några notiser. Framöver 
summering av denna helg med protokoll och notiser från fortsatt tävlingsverksamhet, senare dags att
redigera Kalendern. Markus ber övriga titta igenom Kalendern och tipsa om saker som bör ändras 
och som han kanske inte har koll på senast 31/3.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Vi gick igenom februari och mars.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Av de två nya som anmält intresse att föra årsbästa-statistik, så har tyvärr Marcus Östklint ändrat sig
och sagt att han inte har tid de närmaste åren, men kanske senare. Däremot är Birgitta Eriksson 
fortfarande aktuell, men klarar kanske inte att ta allt själv. Så vi söker fortfarande statistikförare.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Kommittén är oförändrad 2017. IVNM går nu i helgen i Huddinge. 22 april är det en 
Veteranombudskonferens på SFIFs kansli i Sthlm som Ronny troligen åker på.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Inget nytt värt att nämnas efter förra mötet, så Markus har inte skickat ut någon rapport. Presentation
av resultat 2016 och budget 2017 imorgon på årsmötet, men inga nyheter för styrelsen.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Finns att göra, bl.a. styrkort för alla roller i SmFIF.

§ 14. Föreningarnas punkt
Inget har inkommit från föreningarna. Ut mot föreningarna så skriver Markus som vanligt ett förslag.

§ 15. Övriga frågor

a) Invigning av nya banor i Sävsjö
Sker i augusti, Patrik närvarar nog. Fredrik Håkansson från IFK Sävsjö har mailat Patrik och bett om 
hjälp/tips/pengar på olika sätt, t.ex. kontaktuppgifter till aktiva/dragplåster, m.m.

b) Årsmötet
Kl. 10-15. 29st anmälda personer, en fler än ifjol, ett flertal har droppat in senaste veckan. Markus 
har mailat valberedningen några gånger sen i höstas och informerat om deras uppdrag, samt frågat 
hur de går för dem, dock begränsat med svar. Senaste beskedet här om dagen är dock att de inte 
har någon ersättare till Calle. Ringa kan vara säkrare/effektivare än mail ibland. Blommor imorgon, 
vilka ska få det? Bl.a. Mötesordförande Bodil, Ingela tar på sig att köpa några. Vi har inte fått in 
rapport om någon avliden att ha parentation för.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Konstituerande direkt efter årsmötet. Mötet avslutades kl. 21.05.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
14/10 §2 Möte Nordic Sport Patrik, Ari, Markus, Ingela
12/1 §9 Besöka föreningar Styrelsen 2017
12/1 §9 Endagarsläger Ungdomskommittén
12/1 §9 Höstmötet, datum,prel program och SFIF-fadder Markus
12/1 §9 Finnkampen, stötta SFIF att få publik Styrelse/kansli
12/1 §13 Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller Alla med ansvar för något 2017
10/3 §8 Titta igenom Kalendern o tipsa MA om saker som bör ändras Alla 31/3

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


