
Protokoll vid Smålands FIFs Årsmöte 2017
Lördag 11 mars 2017 kl. 10-14 på Quality Hotel Royal Corner, Växjö.
SDF-mötets öppnande
§1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd

Patrik Eklund ropade upp alla anmälda ombud och övriga närvarande
personer enligt bilaga. Alla ombud har skickat/lämnat in fullmakt,
eller skrivit på en innan mötet startade. Totalt närvarade 29 personer,
varav 19 st ombud med rösträtt från 13 st olika klubbar. Röstlängden fastställdes av mötet.

§2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Finns på sidan 1 i Verksamhetsberättelsen. Under 10a finns ett styrelseförslag på 
uppdaterade stadgar, och under 10b finns två motioner, den ena om att utse Smålands 
ombud till SFIFs Förbundsårsmöte och den andra om Maxtider vid IDM-helgen. Mötet 
godkände föredragningslistan.

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Patrik meddelade att kallelse skickades ut via e-post i början av januari och har sen dess 
också funnits på hemsidan, alla årsmöteshandlingar har tillkommit allt efter som, både på 
hemsidan och utskick då och då via mail. Mötet förklarades behörigt utlyst.

§4. Val av ordförande för mötet
Patrik Eklund och Bodil Fager Bergquist föreslogs, mötet valde Bodil Fager Bergquist till 
mötesordförande.

§5. Val av sekreterare för mötet
Sittande sekreterare, Markus Andersson, Nybro föreslogs och valdes av mötet.

§6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 
val av två rösträknare

Jacob Brideau och Marcus Eriksson föreslogs och valdes till både protokolljusterare och 
rösträknare.

§7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret:

a) Verksamhetsberättelse
Vi bläddrade igenom denna sida för sida med möjlighet för kommentarer. Vid sidan 3 
stannade vi upp kring Patriks text ”Ordföranden har ordet” och han kommenterade att detta 
varit hans första år som ordförande och han trivs att arbeta tillsammans med andra ledare i 
SmFIF och ute bland föreningarna. Bodil tillade att SmFIF gjort mycket under året, både 
framgångsrik tävlingsverksamhet och internt organisationsarbete i SmFIF. Vi bläddrade vidare
och när vi kom till sidan 29 läste Patrik upp slutordet. Därefter beslutade mötet att med 
godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Förvaltningsberättelse
Förenklat årsbokslut 2016 finns på sidorna 28-29 i Verksamhetsberättelsen och på utdelat 
papper (se bilaga). Resultatet 2016 slutade på +23 tusen jämfört med budgeterat +1 tusen. 
Kassör Markus har skrivit några kommentarer i V-ber, som nu också lyftes fram muntligt och 
på stora tavlan i form av en lista med poster som gått bättre/sämre än budgeten. 
Förvaltningsberättelsen godkändes.



c) Revisorernas berättelse
Finns i Verksamhetsberättelsen på sidan 28, Bodil läste upp den och huvudbudskapet var att  
revisorerna tillstyrker att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet.

§8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets över- 
eller underskott
Mötet fastställde balans- och resultaträkningen enligt bilaga där fjolårets överskott förs över i
ny räkning.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§10. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande 
verksamhetsår:

a) Verksamhetsplan

UC Småland / Blekinge Ingela Nilsson
Ingela meddelade att alla planerade utbildningar och läger finns på www.uc-smaland.se. För 
funktionärsutbildningar håller vi på att ta fram videoklipp som föreningarna kan visa upp för 
sina funktionärer som hemmaplan, detta som ett stöd på en grundläggande utbildningsnivå, 
många behöver fortfarande gå ”den riktiga” distriktsdommarutbildningen, t.ex. alla 
grenledare. Här finns ett större behov ute i distriktet än vad som märks när vi försöker 
genomföra utbildningen, få anmälda och flera kurser har fått ställas in. Bra vore om en 
förening/ort med behov kan säga till och bidra med 4-5st funktionärer så lägger vi en 
utbildning hos dem och kompletterar med deltagare utifrån.
Ungdomskommittén Maria Jonasson
Mycket jobb för närvarande inför IGM 13-14 år nästa helg i Växjö. Till sommaren funderar 
kommittén på ett läger, men tävlingsprogrammet ser fullt ut, så vi får se. Till hösten kör vi i 
alla fall vårat vanliga 13-14års-läger i Växjös Telekonsult Arena.
Veteraner Ronny Krönvall
Det mesta är som tidigare. Veteranhemsidan är dock omgjord.
Statistik Markus Andersson
Anders Grönvall har sammanställt årsbästa-statistik i 10 år nu och sen ett drygt år tillbaka 
meddelat att han slutar. Vi har sökt ersättare och nyligen fått in två intresserade, Mikael 
Östklint och Birgitta Eriksson, dock meddelade Mikael här om dagen att han ändå inte riktigt 
har tid i dagsläget, men om några år kanske. Birgitta är dock kvar, men fler behövs sannolikt. 
Lasse Elfgaard säger att han kanske kan få fram någon från Habo, som kan hjälpa till en del.
Tävling Carl-Gustaf Nilsson
Fyra DM-tävlingar 2017 är ännu oklara och man kan konstatera att olika klubbar hjälper till 
olika mycket med att arrangera DM. Börjar vi från början (utomhus) startar DM-året med 
Terräng-DM i Ekerum på Öland 23 april, där Högby IF även kommer arrangera Terräng-SM 
hösten 2018. Ljungby FIK kör Mångkamps-DM 27-28 maj och sen tänker vi oss att Stora DM-
helgen ska gå 3-4 juni (ev. 10-11 juni), men här saknar vi arrangör. Jkpg var på tal, men de har
tre större arenatävlingar inom 2,5 vecka här och är inte så sugna. Kanske vi kan köra något 
samarrangemang någonstans, med funktionärer utifrån? Eksjös Jan Rudolfsson påpekar dock 
vikten av egna arrangemang för att hålla igång en bredd av funktionärer i egna klubben. 
Fortsättningsvis saknar även Stora VDM och 10.000m samt Stafett-DM arrangörer och 
datum. För VDM har Ronny kollat med några klubbar utan att få napp. Tänkbart vore att köra 



det tillsammans med någon annan tävling. Samma gäller mångkampen. VDM + mångkamp 
kanske, som HIF körde ifjol. Fortsättningsvis så arrangerar Högby IF DM 5000m som vanligt 
inlagt i Ölandsspelen 16 juli, och i år även Marathon-DM 5 aug då Växjö LK nu inte velat ha 
det i Växjö Marathon. Däremot kanske 10.000m hamnar i Växjö med Växjö LK & Växjö AIS 
som arrangörer? Christer Svensson lyfter frågan. Lag-UDM kval 2 kommer i slutet av 
aug/början av sep, och har nu lite större lucka fram till finalen än ifjol då det endast var en 
vecka mellan kval 2 och finalen. Lag-UDM-finalen går i år söndagen 17 sep i Jönköping/Habo. 
Samma dag arrangerar Södra Vi IF Ulfveloppet som Långa Terräng-DM liksom tidigare läggs in
i. Dagen innan kör även Högby IF Lag-DM för seniorer. Första helgen i sep går Halvmarathon-
DM liksom tidigare i Hultsfred. Säsongen avslutas med Castorama-DM som körs hela SFIFs 
period 26 aug till 22 okt. Ännu ej nämnt är VDM kastmångkamp som kommer läggas in i VSM
kastmångkamp i Bottnaryd  9 sep.
Mötet godkände verksamhetsplanen.
b) Styrelsens förslag
Uppdaterade stadgar. Markus Andersson berättade att våra nuvarande stadgar bara finns på 
papper och är från 1990-talet kompletterade med några ändringar med ditklistrade 
papperslappar ovanpå fram till år 2000. Därefter har stadgarna ändrats ytterligare några 
gånger på våra årsmöten, men utan att någon uppdatering gjorts. SFIF har även ändrat i 
normalstadgarna för SDF, bl.a. för några år sedan då de gjorde många mindre justeringar i 
text & ordval. Således hade vi mängder av ändringar att ta ställning till nu. Bodil gick igenom 
alla ändringar en i taget och mötet godkände förslaget i sin helhet. Därtill fanns ytterligare 
ändringar att göra om Motion 1 bifalls, som vi senare fick återkomma till.
c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i stadgarnas 13 §
Motion 1 från IFK Växjö: Att Smålands FIFs styrelse snarare än årsmötet ska utse ombud till 
SFIFs Förbundsårsmöte. SmFIFs styrelse stödjer motionen. IFK Växjös Fredrik Ahlström fick 
ordet och kommenterade att det varit svårt att fylla Smålands platser (ofta kring 10 st) vilket 
kan bero på  att vårat årsmöte går ganska tätt inpå Förbundsårsmötet, många vill nog planera
i sina kalendrar längre i förväg. Dessutom kan rum på hotellen bli fullbokade, och SFIF vill 
också ha in anmälningar tidigare. Mötet biföll motionen.
Motion 2 från Folke Lindskog och Ronny Krönvall: Att maxtiderna vid IDM-helgen tas bort. 
SmFIFs styrelse föreslår att motionen avslås. Ronny presenterade motionen och berättade 
bakgrunden, att Folke blivit upprörd när han inte fått springa 3000m pga att 
tävlingskommittén satt upp maxtider på de längre löpningarna. Ronny föreslog att Folke 
skulle skriva en motion till vårat årsmöte, och Ronny har även hjälpt honom med 
formuleringar. Patrik Eklund läste upp styrelsens utlåtande, där man alltså föreslår avslag, 
men annars varken säger ja eller nej till maxtider, utan anser att tävlingskommittén ska kunna
ta den typ av beslut. Diskussion uppstod med flera deltagare. Alvestas Evert Kvist tycker det 
är åldersdiskriminering och yrkar på bifall till motionen. Habos Lasse Elfgaard, även med i 
tävlingskommittén, tog upp att en enskild aktiv som tar lång tid på sig påverkar många andra,
funktionärer som får vänta och övriga deltagare som får göra många varvningar. 
Tidsprogrammet påverkas också. Markus Andersson nämnde att det finns maxtider för 
teknikgrenar också på 1min. Roland Gustbée undrade vad maxtiden ligger på och fick svaret 
25min på 3000m. Christer Svensson nämnde att vid internationella veterantävlingar finns en 
regel på att man måste springa, inte gå, och det finns domare längs banan som kontrollerar 
detta. Fler deltog i diskussionen, bla. Växjös Anders Franzén och Stensjöns Ingvar Ellbring. Till 
slut fick mötet ta ställning, ropa ja för motionen eller ja till styrelsens förslag på avslag, och 
Bodil fann att mötet avslog motionen. Evert Kvist och Ronny Krönvall reserverade sig.

Här pausades årsmötet kl. 12:00 – 12:45 för lunch.



d) Beslut om Service-avgift till SDF
Enligt bilaga. Liksom tidigare grundavgift 1100 kr för A-föreningar och 550 kr för B-föreningar,
plus ett tillägg utifrån ”föreningsstorlek” enligt tabellerna i Smålands-Bästa. Upplägget är 
oförändrat, men varje enskild förening kan hoppa upp och ner mellan olika avgiftsnivåer från 
år till år. Beräknas ge Smålands FIF 119 tusen i år. Förslaget godkändes.

e) Budget 2017
Finns mer detaljerad i bilaga. Ligger på +/- 0. Kassör Markus Andersson lyfte fram ett antal 
poster som skiljer sig lite mer jämfört med resultatet 2016 och förklarade en efter en varför. 
Mötet godkände budgeten.

Här pausades årsmötet en stund för prisutdelning enligt bilaga.

§11. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av 1 år
(Mandattiden utgår för Patrik Eklund, Nybro, som accepterar omval)
Valberedningens Roland Gustbée föreslår omval. Inga fler förslag, och mötet omvalde Patrik.

§12. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av 2 år
(Mandattiden utgår för Carl-Gustaf Nilsson, Maria Jonasson och AnnLis Hellsten, Calle 
accepterar inte omval, medan Maria och AnnLis gör det). Valberedningen föreslog omval av 
Maria & AnnLis, men saknar förslag på ersättare för Calle.  Mötet omvalde Maria och AnnLis 
och lämnade en vakant plats i styrelsen.

§13. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år
(Mandattiden utgår för Leif Karlsson och suppleant Dennis Pettersson, som båda accepterar 
omval). Valberedningen föreslog omval av båda, inga fler förslag fanns, så mötet omvalde Leif
till revisor och Dennis till suppleant för 1 år.

§14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
(Mandattiden utgår för Roland Gustbée och Eva Enberg. Den tredje platsen har varit vakant. 
På tur att nominera varsin villig kandidat är IFK Växjö, Kalmar SK och Lekeryd-Svarttorp SK).
Representanter från Växjö och Kalmar hade inga klara förslag, men lovade att återkomma 
med utvalda personer, IFK Växjö sa sig även kunna ta på sig rollen som sammankallande. 
Lekeryd-Svarttorp SK är inte på plats och har inte heller hört av sig. Mötet beslutade att dessa
tre klubbar ska utse varsin kandidat, samt att IFK Växjös ska vara samankallande.

§15. Beslut om val av ombud till SF-mötet
Småland har i år nio platser. Följande fyra har blivit nominerade på förhand:
Från Smålands FIF: Michael Ostrelius, AnnLis Hellsten och Markus Andersson, samt från 
IFK     Växjö Fredrik Ahlström. Dessa fyra valdes av mötet. De tilldelades kallelse, fullmakt och 
några fler papper, fullmakten ska snarast fyllas i och skickas in till SFIF.

§16. Beslut om val av ombud till DF-mötet
Mötet valde Patrik Eklund och Markus Andersson.

§17. Beslut om val av ombud till SISU-D-stämma
Mötet valde även här Patrik Eklund och Markus Andersson.

Därefter avslutades mötet ca: kl. 13:50.



Deltagarlista Uppdaterad 8 mars

Smålands Friidrottsförbunds SDF-årsmöte 11 mars 2017 i Växjö

Röster Anmälda föreningsombud
4 IFK Växjö Anders Franzén Marcus Eriksson Fredrik Ahlström
4 Högby IF Katarina Nilsson
2 Alvesta FI Evert Kvist
2 Athletics 24Seven SK
2 Bottnaryds IF
2 Eksjö Södra IK Jan Rudolfsson 
2 FIK Färjestaden
2 Habo FIF 04 Lasse Elfgaard* Dan Dahlberg
2 IK Hakarpspojkarna
2 IK Hinden
2 Hovslätts IK
2 Kalmar SK Suzanne Wiberg Jacob Brideau Elisabeth Gardmar Karlsson (ej röst)
2 Ljungby FIK
2 IK Sisu
2 Stensjöns IF Ingvar Ellbring*
2 Tranås AIF Anna Nykvist Axel Nykvist
2 Villstads GIF
2 Wärnamo SK Arnold Gustavsson Mikael Åkesson 

1 Apladalens LK David Peterson
1 Oskarshamns SK Mikael Johansson
1 Växjö LK Roland Gustbée*
1 Växjö AIS Christer Svensson*

Samtliga föreningar med tilläggsröster är medtagna, för övriga med enbart grundröst de som har anmälda ombud.
En del av föreningsombuden ovan, märkta *, representerar samtidigt arbetskommittéer etc i SmFIF.

Styrelsen, kommittéer, hedersledamöter, övriga etc:
Ordf. Patrik Eklund Nybro även fre, men övernattar hos dotter
Styr.led. Maria Jonasson Värnamo även fre
-"- Ronny Krönvall Värnamo även fre
-"- Carl-Gustaf Nilsson Kalmar även fre
Hedersled. Tommy Ursby Växjö även fre, men övernattar hemma
Kansliansv. Markus Andersson Nybro även fre
UC-samord. Ingela Nilsson Växjö även fre, men övernattar hemma
Valberedn. Roland Gustbée Växjö
Tävl.kom. Lasse Elfgaard Bankeryd
Vet.kom. Arne Lundblad Växjö
-"- Ingvar Ellbring Nässjö
Stat.kom. Christer Svensson Växjö
Övrig Bodil Fager-Bergquist Alstermo

Antal klubbar:   13 st (12 ifjol)
Antal röster:      19 st (18)
Antal personer: 29 st (28)



Prisutdelning vid Smålands FIFs årsmöte 2017

SmFIFs speciella Förtjänstplakett nr 117: Anders Grönvall

”För 10 års omfattande statistik-arbete i Småland och även många års arbete i IK Hakarpspojkarna och Jönköpings Friidrottskrets"

SmFIFs Stipendium 2000 kr för SM-seger 2016:
Fanny Roos, Athletics 24Seven SK Kula inne+ute
Alexander Brorsson, Athletics 24Seven SK 110 m häck
Anna Wessman, IFK Växjö Spjut

Eric Walls vandringspris (till bästa DM-förening 2016):  Högby IF

Rune Ohlsson vandringspris (till bästa kastarflicka 2016): Anna Wessman, IFK Växjö

Villstads-Egons vandringspris (bästa tremannalag i Veteran-cupen): Högby IF

Vandringspris vid Senior-DM 2016
Fabbe Biörcks Sprintpokal, män: Axel Nykvist, Tranås AIF
Villstads-Vanjas sprintpokal, kvinnor: Klara Wolmerdal, Hovslätts IK
Wärnamo SK:s Kastpokal, män: Sebastian Thörngren, IFK Växjö
Wärnamo SK:s Kastpokal, kvinnor: Anna Ek, IK Hakarpspojkarna
Skillingaryd FK:s VP 5k + 10k: Anton Rehn, Högby IF
Växjö LK:s VP ½-mara + mara, män: David Peterson, Apladalens LK
Växjö LK:s VP ½-mara + mara, kvinnor: Annica Winblad, Växjö Löparklubb

Poängjakten 2016 (diplom till de tre främsta):
Segrare Tvåa Trea

Män: Högby IF IK Hakarpspojkarna IK Sisu
Kvinnor: Hovslätts IK IK Hakarpspojkarna  Högby IF

DM i Castorama 2016 (DM-medaljer): 
Segrare Tvåa Trea

Män: Marcus Nilsson, Högby IF Theodor Ahlström, IFK Växjö Mikael Hernberg, IK Sisu
Kvinnor: Fanny Roos, Atleticum Växjö SK Rebecka Ekvall, Tranås AIF Anna Ek, IK Hakarpspojkarna
Förening: Lekeryd-Svarttorps SK Högby IF IK Sisu



Nuvarande lydelse

1 Kap  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §  Uppgift

Smålands  Friidrottsförbund (SDF) skall, enligt dessa 
stadgar och Svenska Friidrottsförbundets stadgar, såsom 
Svenska Friidrottsförbundets regionala organ arbeta i 
enlighet med detta förbunds ändamål.

2 §  Sammansättning

Smålands  Friidrottsförbund omfattar de föreningar som 
är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet och som 
har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 §  Verksamhetsområde

Smålands  Friidrottsförbunds verksamhet utövas inom 
Smålands SF-distrikt enligt enligt 31 § Svenska 
Friidrottsförbundets stadgar.

5 §  Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte 
och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av 
speciella verksamheter inom SDF-styrelsens 
arbetsområde.

6 §  Verksamhets- och räkenskapsår

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 
från och med den 1 januari till och med den 
31 december.

17. §  Arbetsår

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet 
till och med nästkommande SDF-möte.

4 §  Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av 
SDF-möte och skall godkännas av Svenska 
Friidrottsförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-
delar av antalet avgivna röster vid ordinarie SDF-
årsmöte.

1

Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

1 Kap  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §  Uppgift

Smålands  Friidrottsförbund (SDF) har till ändamål att 
främja och administrera friidrotten i SF-distriktet 
Småland. Detta ska ske i enlighet med bestämmelserna i 
Svenska Friidrottsförbundets (SFIF) och SDF:s stadgar 
respektive i enlighet med idrottens verksamhetsidé, 
vision och värdegrund såsom den kommer till uttryck i 1
Kap Riksidrottsförbundet (RF) stadgar. 

SDF och dess föreningar ska motverka all form av 
diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Sammansättning

Smålands  Friidrottsförbund omfattar de föreningar som 
är medlemmar i SFIF och som har hemvist inom 
distriktets geografiska område.

3 §  Verksamhetsområde

Smålands  Friidrottsförbunds verksamhet utövas inom 
av SFIF fastställt SF-distrikt enligt 31 § Svenska 
Friidrottsförbundets stadgar.

4 §  Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-årsmötet, extra SDF-
årsmöte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av 
speciella verksamheter inom SDF-styrelsens 
arbetsområde.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 
från och med den 1 januari till och med den 
31 december.

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-
årsmötet till och med nästkommande SDF-årsmöte. 

6 §  Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av 
SDF-årsmöte.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-
delar av antalet avgivna röster vid ordinarie SDF-
årsmöte.

De nya stadgarna ska skickas till SFIF för eventuella 
synpunkter.



Nuvarande lydelse

7 §  Sammansättning av styrelse m m

SDF ska verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning 
att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och olika 
åldersgrupper blir representerade.

2 Kap  SDF-MÖTET

8 §  Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta 
beslutande organ. SDF-möte består av ombud för SDF:s 
föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka 
skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening samt får inte 
vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är 
beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i
vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

13 §  Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall 
vara SDF-styrelsen till handa senast 15/12 .  Rätt att inge
förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad 
förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. 
Förslag från föreningsmedlem insänds genom 
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

10 §  Kallelse m m

SDF-mötet hålls årligen före ordinarie förbundsmöte i 
Svenska Friidrottsförbundet på dag som SDF-styrelsen 
bestämmer. Mötet får inte hållas på dag när DF-möte 
pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom 
kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i 
Svenska Friidrottsförbundets eget kungörelseorgan 
senast två månader före mötet.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- 
och förvaltningsberättelser med balans- och 
resultaträkningar samt förslag till disposition av årets 
vinst eller förlust, verksamhetsplan inklusive 
budgetförslag, SDF-styrelsens förslag och inkomna 
motioner, åtföljda av styrelsens yttrande, översänds till 
röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.
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Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

7 §  Sammansättning av styrelse m m

SDF ska verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning 
att jämställdhet mellan kvinnor och män nås, samt att 
olika åldersgrupper blir representerade.

2 Kap  SDF-ÅRSMÖTET

8 §  Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-årsmötet och extra SDF-årsmöte är SDF:s högsta 
beslutande organ. SDF-årsmöte består av ombud för 
SDF:s föreningar. Förening får utse ombud enligt § 11.

Ombud får representera endast en förening samt får inte 
vara ledamot av SDF-styrelsen eller SDF:s 
valberedning. SDF-årsmöte är beslutsmässigt med det 
antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning 
deltar i mötets beslut.

9 §  Motion   att behandla vid SDF-  års  mötet

Motion att behandla vid SDF-årsmötet ska vara SDF-
styrelsen till handa senast 15/12 . Rätt att lämna motion 
tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt
röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från 
föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening 
tillsammans med dess utlåtande.

10 §  Kallelse m m

SDF-årsmötet hålls årligen före ordinarie 
förbundsårsmöte i SFIF på dag som SDF-styrelsen 
bestämmer. Mötet får inte hållas på dag när DF-stämma 
och/eller SISU-D-stämma pågår.

Kallelse till SDF-årsmötet utfärdas av SDF-styrelsen 
genom kungörelse i SFIF:s kungörelseorgan eller på 
egen hemsida senast två månader före mötet.

Förslag till föredragningslista för mötet, 
verksamhetsberättelse och årsredovisning, alternativt 
årsbokslut, verksamhetsplan inklusive budgetförslag, 
SDF-styrelsens förslag och inkomna motioner, åtföljda 
av styrelsens yttrande, översänds till röstberättigade 
föreningar senast 14 dagar före mötet.

Föreningars nominering för val av ombud till SFIF:s 
förbundsårsmöte ska sändas till SDF eller SDF:s 
valberedning inom av SDF-styrelsen fastställd tid.
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11 §  Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som 
har upprättats av Svenska Friidrottsförbundet.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 
december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser 
mot Svenska Friidrottsförbundet och de förpliktelser 
som har bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller 
oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst. Dessutom 
erhåller de tio bästa föreningarna under de två sist 
förflutna verksamhetsåren inom distriktet i samtliga DM
i friidrott för män och kvinnor, seniorer, juniorer och 
ungdom, sammanlagt efter samma poängberäkning som 
anges i 17 § Svenska Friidrottsförbundets stadgar, varsin
tilläggsröst.

Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid 
uppropet godkända sammanlagda rösteralet.

Om förening deltar i mötet med två ombud och fogar 
över endast en röst, utövas rösträtten av det ena 
ombudet. Förfogar föreningen över fler än en röst äger 
föreningen bestämma rösternas fördelning mellan 
ombuden.

Förening skall inge fullmakt för ombud. I fullmakten 
skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.
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Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

11 §  Rösträtt

Rösträtten vid SDF-årsmöte bestäms genom röstlängd 
som upprättats av SFIF.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 
december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser 
mot SFIF och de förpliktelser som har bestämts av SDF-
årsmötet. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny 
röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver 
erhåller de föreningar som enligt 3 Kap 18 § i SFIF:s
stadgar uppnått SM-poäng tilläggsröster enligt följande: 
de tio föreningar som har det högsta poängtalet får 
fyra tilläggsröster, de därpå följande tio får tre 
tilläggsröster, de därpå följande tio får två tilläggsröster 
och övriga en tilläggsröst.

Förenings röstetal får inte överstiga 1/3 av antalet 
röstberättigade vid SDF-årsmötet.

Förening ska inge fullmakt för ombud. Endast ombud 
har rösträtt. Varje ombud har en röst. Rösträtten får 
inte överlåtas.

12 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så 
begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för stadgeändring enligt 6 § avgörs vid 
omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel 
majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ 
majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet 
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster 
förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, 
vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem 
begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal
det förslag som biträds av ordföranden vid möte, 
om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte 
röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av 
lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.
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9 §  Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, 
förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, 
SDF:s revisorer, motionär beträffande egen motion samt 
valberedningens ledamöter i ärenden som rör 
valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SFIF:s och DF:s 
representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets 
enhälliga samtycke annan närvarande.

12 §  Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande
av röstlängd.

4.  Val av ordförande för mötet.
5.  Val av sekreterare för mötet.
6.  Val av två protokolljusterare att jämte 
mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av 
två rösträknare.

3.  Fråga om mötets behöriga utlysande.

2.  Fastställande av föredragningslista för mötet.

7.  Behandling av verksamhets- och 
förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret:

a)  Verksamhetsberättelse
b)  Förvaltningsberättelse
c)  Revisorernas berättelse.

8.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt 
beslut med anledning av årets vinst eller förlust.

9.  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens 
förvaltning.

10.  Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner 
och budget för innevarande verksamhetsår.

a)  Verksamhetsplan
b)  Styrelsens förslag
c)  Motioner som getts in i den ordning om sägs 
     i 13 §
d)  Beslut om serviceavgift till SDF
e)  Budget

11.  Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-
styrelsen, för en tid av  1  år.

4

Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

13 §  Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-årsmöte tillkommer, 
förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, 
SDF:s revisorer, motionär beträffande egen motion samt 
valberedningens ledamöter i ärenden som rör 
valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SISU Idrottsutbildarnas, 
SFIF:s, DF:s och SISU-D:s representanter, SDF:s 
arbetstagare och med mötets samtycke annan 
närvarande.

14 §  Ärenden vid SDF-  års  mötet

Vid SDF-årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande
av röstlängd.

2.  Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare att jämte 
mötesordföranden justera mötetsprotokollet
d) Två rösträknare

3.    a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
b) Fastställande av arbetsordning för mötet

4.  Fastställande av föredragningslista för mötet

5.  Behandling av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning, alternativt årsbokslut, för det senaste 
verksamhetsåret:

a)  Verksamhetsberättelse
b)  Årsredovisning, alternativt årsbokslut
c)  Revisionsberättelse.

6.  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens 
förvaltning.

7.  Behandling av verksamhetsinriktning för den 
kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:

a)  Verksamhetsinriktning
b)  Styrelsens förslag
c)  Motioner som ingivits in i den ordning om 
     sägs i 9 §
d)  Beslut om serviceavgift till SDF
e)  Budget

8.  Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-
styrelsen, för en tid av  1  år.
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12.  Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid 
av  2  år.

13.  Val av  1  (minst en) revisor(er) med personlig 
suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av
1  år.

14.  Val av ordförande och  2  ledamöter i 
valberedningen för en tid av  1  år.

15.  Beslut om val av ombud till SF-mötet.

16.  Beslut om val av ombud till DF-mötet.

Annat ärende än som ovan nämnts får ej behandlas på 
ordinarie förbundsmöte.

 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är
röstberättigad medlem i till SDF ansluten förening. 
Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor 
eller revisorsuppleant. Arbetstagare inom Svenska 
Friidrottsförbundet eller SDF får inte väljas till ledamot 
av SDF-styrelsen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara 
revisor eller revisorsuppleant i SDF.

14 §  Extra SDF-möte

SDF-styrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om 
sådant möte behövs.

Vidare är SDF-styrelsen skyldig att kalla till extra SDF-
möte när det skriftligen med angivande av skäl 
begärts av organisationer, som tillsammans representerar
minst 2/3 av antalet röster enligt gällande röstlängd, eller
av revisorerna.
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Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

9.  Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid 
av  2  år enligt principen att hälften av ledamöterna 
väljs vid årsmötet medan övriga har  1  år kvar av 
mandattiden.

10.  Val av  1  (minst en) revisorer med personlig 
suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av
1  år.

11.  Val av ordförande och  2  ledamöter i 
valberedningen för en tid av  1  år.

12.  Beslut om val av ombud och erforderligt antal 
suppleanter till SFIF:s förbundsårsmöte, varvid båda 
könen bör vara representerade.

13.  12. Beslut om val av ombud till DF-stämma och 
SISU-D-stämma. 

Ärende som inte medtagits på utskickad 
föredragninglista får ej behandlas på ordinarie 
förbundsårsmöte.

Inför val av ombud till SFIF:s förbundsårsmöte, punkt 
12 på dagordningen, kan SDF-styrelse eller 
valberedning upprätta förslag på kandidaternas 
rangordning. 

Vid fastställande av ombud till SFIF:s förbundsårsmöte 
ska omröstning ske plats för plats. Omröstning sker 
öppet. Personval sker då någon så begär med slutna 
sedlar. För ombudsval till SFIF:s förbundsårsmöte 
fordras, med avvikelse från vad som är stadgat i 12 §, att
kandidat fått minst en röst över hälften av samtliga 
godkända röster. Uppnås inte en sådan majoritet företas 
omröstning mellan de båda som erhållit högst röstetal.

Valbar är varje person som är röstberättigad medlem i 
till SDF ansluten förening. Ledamot av SDF-styrelsen är
inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. 
Arbetstagare inom SFIF eller SDF får inte väljas till 
ledamot av SDF-styrelsen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara 
revisor eller revisorsuppleant i SDF.

15 §  Extra SDF-  års  möte

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-årsmöte, om 
sådant möte behövs.

Vidare är SDF-styrelsen skyldig att kalla till extra SDF-
årsmöte när det skriftligen med angivande av skäl 
begärts av röstberättigade föreningar som tillsammans 
representerar minst 2/3 av antalet röster enligt gällande 
röstlängd, eller av revisorerna.
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Underlåter SDF-styrelsen att inom 14 dagar kalla till 
extra SDF-möte får de som krävt mötet kalla till 
detta.

Kallelse och föredragningslista översänds till 
röstberättigade organisationer senast sju dagar före 
mötet.

Vid extra SDF-möte får föredragningslistan endast 
upptaga följande ärenden:

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande
av röstlängd.

3.  Val av ordförande för mötet.
4.  Val av sekreterare för mötet.
5.  Val av två protokolljusterare att jämte
     mötesordföranden justera mötets protokoll samt val
     av två rösträknare.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande
b) Fastställande av arbetsordning för mötet

6.  Av SDF-styrelsen väckta förslag.

7.  Fråga som väckts av röstberättigad organisation.

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då DF-möte 
pågår.

5 Kap VALBEREDNING

19 § Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och  2  övriga 
ledamöter, valda av SDF-mötet. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika 
åldersgrupper skall vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice 
ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller 
minst halva antalet ledamöter bestämmer.

20 § Valberedningens åligganden

Valberedningen skall senast  8  veckor före SDF-mötet 
tillfråga dem, vilkas mandattid går ut vid 
SDF-mötets slut, om de vill kandidera för den 
kommande mandatperioden.
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Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

Underlåter SDF-styrelsen att inom 14 dagar kalla till 
extra SDF-årsmöte får de som krävt mötet kalla till 
detta.

Kallelse och föredragningslista översänds till 
röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

Vid extra SDF-årsmöte får föredragningslistan endast 
uppta följande ärenden:

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande
av röstlängd.

2.  Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare att jämte
     mötesordföranden justera mötets protokoll
d) Två rösträknare

3. a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
b) Fastställande av arbetsordning för mötet

4.  Av SDF-styrelsen väckt förslag.

5.  Fråga som väckts av röstberättigad förening.

Extra SDF-årsmöte får inte äga rum under tid då DF-
stämma och/eller SISU-D-stämma pågår.

Om rösträtt på extra SDF-årsmöte och om 
beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 8
och 12 §.

16 §  Valberedning

Valberedningen ska bestå av ordförande och  2  övriga 
ledamöter, valda av SDF-årsmötet. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika 
åldersgrupper ska vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice 
ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller 
minst halva antalet ledamöter bestämmer.

Valberedningen ska senast  8  veckor före SDF-årsmötet 
tillfråga dem, vilkas mandattid går ut vid 
SDF-årsmötet, om de är villiga att kandidera för den 
kommande mandatperioden.
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Senast  6  veckor före mötet skall valberedningen 
meddela röstberättigade föreningar vilka av de 
tillfrågade som har avböjt kandidatur.

21 § Förslagsrätt

Föreningar får senast  4  veckor före SDF-mötet till 
valberedningen avge förslag på personer för valen 
under 12 § punkterna 11-13.

Valberedningen skall senast  2  veckor före mötet 
skriftligen delge samtliga röstberättigade föreningar sitt 
förslag beträffande varje val enligt 12 § punkterna 11-13
samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt 
nominerats.

22 § Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen påbörjas för val enligt 12 §
punkterna 11-13 skall valberedningen muntligen 
presentera sitt förslag beträffande de val som skall 
förekomma samt meddela namnen på de kandidater som
i övrigt nominerats.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa 
verksamheten i SDF-styrelsen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen 
yppa vad vedebörande i denna egenskap fått kännedom 
om.

3 Kap  SDF-STYRELSEN

15 §  Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-möte eller extra SDF-möte 
inte är samlat, SDF:s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av ordförande samt  6  övriga 
ledamöter, varav minst två kvinnor, valda enligt 12 § 
punkterna 11-12.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och 
tillsätter sekreterare.

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats 
och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla
beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om 
beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om 
ordföranden finner det erforderligt kan dock brådskande 
ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
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Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

Senast  6  veckor före årsmötet ska valberedningen 
meddela röstberättigade föreningar vilka av de 
tillfrågade som har avböjt kandidatur.

Föreningar får senast  4  veckor före SDF-årsmötet till 
valberedningen föreslå kandidater för valen 
under 14 § punkterna 8-10.

  Senast  2  veckor före SDF-årsmötet ska 
valberedningen offentliggöra sitt förslag beträffande 
varje val enligt 14 § punkterna 8-10 samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 

Innan kandidatnomineringen påbörjas för val enligt 14 §
punkterna 8-10 ska valberedningen muntligen presentera
sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt 
meddela namnen på de kandidater som i övrigt 
nominerats.

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa 
verksamheten i SDF-styrelsen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja 
vad de i denna egenskap fått kännedom om.

3 Kap  SDF-STYRELSEN

17 §  Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-årsmöte eller extra SDF-
årsmöte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av ordförande samt  6  övriga 
ledamöter, varav minst två kvinnor, valda enligt 14 § 
punkterna 8-9.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och utser 
eller tillsätter övriga befattningshavare som behövs.

SDF-styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst
halva styrelsen så begär. Den är beslutsmässig när 
samtliga ledamöter har kallats och minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst 
hälften av SDF-styrelsens samtliga ledamöter är ense 
om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om 
ordföranden finner det erforderligt kan dock brådskande 
ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut ska, såvida inte 
mötet protokollförs, anmälas vid det närmast därefter 
följande sammanträdet.
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16 §  SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelse skall:

1.  verkställa SDF-mötets beslut,

2.  hålla sig väl underrättad om verksamheten i de 
anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga 
ordningen i dessa,

3.  handha friidrotten i distriktet enligt gällande stadgar 
och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i 
övrigt tillvarata dess intressen,

4.  företräda friidrotten i samarbete med myndigheter 
och organisationer i distriktet,

5.  svara för tävlingsprogram enligt RF:s och SFIF:s 
bestämmelser, verka för att utveckla tävlingsformer samt
godkänna distriktsrekord,

6.  sörja för att ledarutbildning kommer till stånd i den 
omfattning SDF-mötet beslutar,

7.  handha och ansvara för SDF:s medel,

8.  bereda ärenden som ska föreläggas SDF-möte, 

9.  förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s 
verksamhetsplan,

10.  avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla 
Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), 
SFIF och DF-styrelse upplysningar och yttrande,

11.  utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 
och 14 Kap i RF:s stadgar,

12.  bestämma om organisationen av SDF:s kansli samt i
förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt,

13.  föra protokoll och erforderliga böcker m m samt 
sköta löpande ärenden i övrigt.

8

Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

18 §  SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelse ska:

1.  verkställa SDF-årsmötets beslut,

2.  hålla sig väl underrättad om verksamheten i de 
anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga 
ordningen i dessa,

3.  handha friidrotten i distriktet enligt gällande stadgar 
och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i 
övrigt tillvarata dess intressen,

4.  företräda friidrotten i samarbete med myndigheter 
och organisationer i distriktet,

5.  svara för tävlingsprogram enligt RF:s och SFIF:s 
bestämmelser, verka för att utveckla tävlingsformer samt
godkänna distriktsrekord,

6.  svara för att ledarutbildning erbjuds och genomförs i 
den omfattning SDF-årsmötet beslutar och/eller enligt 
SDF:s avtal med SFIF,

7.  förvalta SDF:s tillgångar,

8.  bereda ärenden som ska föreläggas SDF-årsmöte, 

9.  förelägga SDF-årsmötet förslag till SDF:s 
verksamhetsplan,

10.  avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla 
Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), 
SFIF, DF- och SISU-D styrelse begärda upplysningar 
och yttrande,

11.  utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 
och 15 Kap i RF:s stadgar,

12.  bestämma om organisationen av SDF:s kansli samt i
förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt,

13.  föra protokoll och ansvara för SDF:s ekonomi samt 
sköta övriga löpande ärenden, samt,

14.  utse Smålands ombud till SFIFs förbundsårsmöte. 
(Alla i Småland har rätt att anmäla intresse att 
representera Småland vid SFIFs förbundsårsmöte, 
intresseanmälan ska ske till SDF-styrelsen senast två 
månader före förbundsårsmötet, därefter tas beslut. 
Ambitionen är att fylla alla Smålands platser.)



Nuvarande lydelse

4 Kap  REVISORER, REVISION

18 §  Revisorer och revision

SDF:s revisorer skall granska SDF-styrelsens 
förvaltning och räkenskaper.

SDF-styrelsens räkenskaper och övriga handlingar 
överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-
mötet. Handlingarna skall efter verkställd revision vara 
SDF-styrelsen till handa senast 14 dagar före SDF-
mötet.

9

Förslag på ny lydelse
Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult.

4 Kap  REVISORER, REVISION

19 §  Revisorer och revision

SDF:s revisorer ska granska SDF-styrelsens förvaltning 
och räkenskaper.

SDF-styrelsens räkenskaper och övriga handlingar 
överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-
årsmötet. Handlingarna ska efter verkställd revision vara
SDF-styrelsen till handa senast 14 dagar före SDF-
årsmötet.

5 Kap  SÄRSKILDA ORGAN

20 §    Verkställande utskott

För att arbeta med frågor av principiell karaktär mellan 
SDF-styrelsemöten kan distriktsstyrelsen tillsätta 
verkställande utskott och fastställa de ramar sådant 
utskott har att verka inom.

21 §  Arbets- och projektgrupper

Distriktsstyrelsen äger rätt att för särskilda ändamål 
tillsätta arbets- eller projektgrupper. Dessa gruppers 
arbete bör ledas av ledamot i distriktsstyrelsen.

Dessutom kan organ för rådgivande och stödjande 
verksamhet, s.k. råd, tillsättas

6 Kap  TVIST

22 §   Skiljeklausul

Talan i tvist, hänförlig till den idrottsliga verksamheten, 
där parterna är SDF, till SDF ansluten förening eller 
medlem av till SDF ansluten förening får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall de i annan 
särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SFIF:s 
eller RF:s stadgar, avgöras enligt 2 kap, 8 § RF:s 
stadgar.



MOTION 1
Till Smålands Friidrottsförbunds årsmöte 2017

Utse ombud till Svenska FIF´s årsmöte

Bakgrund
Smålands FIF´s årsmöte brukar utse ombud till Svenska FIF´s årsmöte. Eftersom det oftast bara 
brukar vara en/två veckor mellan mötena, så brukar inte Småland få ihop alla sina ombud. Att 
övertala några med så kort varsel brukar vara svårt. Dessutom så har Svenska FIF´s anmälningstid 
ha gått ut, vilket inte alltid garanterar boende m.m.

Förslag till beslut
Att Smålands FIF´s styrelse får i uppdrag att utse platserna med ambition att ha ombud till alla 
platser. SmFIF går ut med information/påminnelse vid årsskiftet. Alla i Småland har möjlighet att 
anmäla intresse att representera Småland på SFIF´s årsmöte fram till två månader innan. SmFIF´s 
styrelse beslutar sedan om vilka som ska vara ombud. Och om det behövs går ut med påminnelse, 
och handplockar med mål att alla platserna ska tillsättas.

IFK Växjö genom Fredrik Ahlström

Styrelsens utlåtande
Vi stödjer motionen, yrkar på bifall. Det innebär isåfall att våra stadgar behöver uppdateras, se 
separat styrelseförslag.



MOTION 2

Styrelsens utlåtande
Vi yrkar på avslag med motiveringen att det bör vara upp till tävlingsledningen att sätta maxgränser 
för att skapa förutsättningar till att genomföra arrangemanget på ett bra sätt. Hänsyn bör tas till 
tidsprogrammet, andra deltagare (många varvningar upplevs besvärande) och funktionärer (får 
stanna kvar länge). När det gäller "idrott för alla" innebär inte enbart att tävla själv som aktiv, 
föreningslivet erbjuder även aktiviteter som att vara tränare, ledare, funktionär, hjälpa till med 
administration, m.m. och om man själv är aktiv kan man träna/motionera, och om man även tävlar 
finns friheten att välja de grenar som man har förutsättningar att vara med på, ex kortare distanser. 
Styrelsen anser även att maxtiderna är väldigt väl tilltagna.



Förslag till Service-avgift 2017 Kostnad för föreningarna Seniorer Äldre ungd. Yngre ungd. Veteraner
Totalt Grund Antal Summa Poäng Summa Poäng Summa Poäng Summa

Grundbelopp Antal Summa IFK Växjö 51 1461,5 873 8
A-föreningar 36 Högby IF 47 710,5 250 500 kr 167 600 kr
B-föreningar 550 kr 66 IK Hakarpspojkarna 32 290,5 500 kr 336 121 600 kr

Summa: 102 Ljungby FIK 16 514,5 764 20
IK Sisu 24 364 500 kr 451 176 600 kr

Tillägg enligt ”storlek” i Sm-Bästa-16 Hovslätts IK 29 652 110 500 kr 29
Kalmar SK 28 378,5 500 kr 163 500 kr 11

Senior-listorna Habo FIF -04 22 490,5 500 kr 258 500 kr 15
+60 st 0 0 kr Tranås AIF 13 500 kr 316 500 kr 101 500 kr 33 200 kr
45-59 st 2 Wärnamo SK 6 500 kr 219 500 kr 224 500 kr 32 200 kr
30-44 st 1 Eksjö Södra IK 11 500 kr 475,5 500 kr 263 500 kr 8
15-29 st 5 FIK Färjestaden 8 500 kr 340,5 500 kr 216 500 kr 4
5-14 st 500 kr 13 Villstads GIF 8 500 kr 101 200 500 kr 45 200 kr

21 Oskarshamns SK 5 500 kr 144 39 127 600 kr
Äldre ungdomar Lekeryd-Svarttorp SK 4 38 109 500 kr 148 600 kr
+900p 1 Bottnaryds IF 5 500 kr 31 200 kr
500-899p 3 Växjö LK 5 500 kr 33 200 kr
200-499p 500 kr 8 Athletics 24Seven SK 10 500 kr 4

12 Apladalens LK 9 500 kr 12
Yngre ungdomar IK Hinden 5 500 kr 47 96
+600p 2 SK Graal 5 500 kr 39 31 7
300-599p 2 Skruvs IF 2 45 221 500 kr
100-299p 500 kr 11 Stensjöns IF 3 33 73 400 kr

15 Alvesta FI 2 49 200 kr
Veteraner Kalmar RC 550 kr 6 500 kr 10
+120p 600 kr 5
70-119p 400 kr 1 400 kr Övriga A 10 93 164 29
30-69p 200 kr 6 Övriga B 550 kr 19 7 7 66

12
Summa:

7 100 kr 1 100 kr 3 000 kr 1 500 kr 1 500 kr
1 100 kr 39 600 kr 6 200 kr 1 100 kr 3 000 kr 1 000 kr

36 300 kr 5 200 kr 1 100 kr 2 000 kr 1 000 kr
75 900 kr 4 600 kr 1 100 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 500 kr

4 200 kr 1 100 kr 1 000 kr 1 000 kr
3 600 kr 1 100 kr 1 000 kr 1 000 kr
3 100 kr 1 100 kr 1 000 kr
3 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

4 000 kr 2 800 kr 1 100 kr
3 000 kr 6 000 kr 2 800 kr 1 100 kr
2 000 kr 2 000 kr 2 600 kr 1 100 kr
1 000 kr 5 000 kr 2 600 kr 1 100 kr

6 500 kr 2 300 kr 1 100 kr
19 500 kr 2 200 kr 1 100 kr

2 200 kr 1 100 kr
1 500 kr 1 500 kr 1 800 kr 1 100 kr
1 000 kr 3 000 kr 1 800 kr 1 100 kr

4 000 kr 1 600 kr 1 100 kr
8 500 kr 1 600 kr 1 100 kr

1 600 kr 1 100 kr
1 500 kr 3 000 kr 1 600 kr 1 100 kr
1 000 kr 2 000 kr 1 600 kr 1 100 kr

5 500 kr 1 500 kr 1 100 kr
10 500 kr 1 300 kr 1 100 kr

1 050 kr
3 000 kr

13 200 kr 1 100 kr
1 200 kr 35 750 kr
4 600 kr

119 000 kr



Endast grundavgift Seniorer Äldre ungd. Yngre ungd. Veteraner
Övriga A Totalt Grund Antal Kr Poäng Kr Poäng Kr Poäng Kr
Elmhults SC 2 6
Glasrikets RC 3 8
Hultsfreds LK 7
Markaryds FK 1 45 3 1
Målilla-Mörlunda SK 3
OK Njudung 2 2
Ruda IF 24
Skillingaryds FK
IFK Sävsjö 1 48 85
Södra Vi IF 52 1
Team Tete RC 1 1
Västerviks IF

Seniorer Äldre ungd. Yngre ungd. Veteraner

Övriga B Totalt Grund Antal Kr Poäng Kr Poäng Kr Poäng Kr
338 Småland T&MSF 550 kr 550 kr 1 3
SOK Aneby 550 kr 550 kr 3
Anderstorps OK 550 kr 550 kr 2 10
Ankarsrums OK 550 kr 550 kr
Björkshults IF 550 kr 550 kr 12
Bodafors OK 550 kr 550 kr
IFK Borgholm 550 kr 550 kr
Bredaryds SOK 550 kr 550 kr
Brittatorps TK 550 kr 550 kr 3 11
Burseryds IF 550 kr 550 kr 2
Böda IK 550 kr 550 kr
Emmaboda Verda OK 550 kr 550 kr
FK Finn 550 kr 550 kr 1
IF F&S, Eksjö 550 kr 550 kr
IF F&S, Jönköping 550 kr 550 kr
IF F&S, Kalmar 550 kr 550 kr
IF F&S, Ljungby 550 kr 550 kr
IF F&S, Markaryd 550 kr 550 kr
IF F&S, Nybro 550 kr 550 kr
IF F&S, Torsås 550 kr 550 kr 2
IF F&S, Vetlanda 550 kr 550 kr
IF F&S, Vimmerby 550 kr 550 kr
Friskis&Svettis Växjö 550 kr 550 kr 1
IF F&S, Älmhult 550 kr 550 kr
Föra AIK 550 kr 550 kr
Gamleby OK 550 kr 550 kr 1 4
OK Gisle 550 kr 550 kr
Gnosjö FK 550 kr 550 kr
Hallaryds IF 550 kr 550 kr
IF Hallby SOK 550 kr 550 kr 2
Hestra SSK 550 kr 550 kr
Hillerstorps GoIF 550 kr 550 kr
Hossmo RC 550 kr 550 kr
Hultanäs SoFK 550 kr 550 kr
Ingelstads IK 550 kr 550 kr
Jönköpings OK 550 kr 550 kr 1 2
Kalmar OK 550 kr 550 kr
Lenhovda IF 550 kr 550 kr
Lönashults GoIF 550 kr 550 kr 1
Misterhults AIS 550 kr 550 kr
OK Norrvirdarna 550 kr 550 kr 1 2
Ocab RC 550 kr 550 kr 3
OCR Oskarshamn 550 kr 550 kr
Persnäs AIF 550 kr 550 kr
IF Risinge LK 550 kr 550 kr
Rydaholms GoIF 550 kr 550 kr
Skillingaryds IS 550 kr 550 kr
Skullaryds SK 550 kr 550 kr
Sommen-Bygdens SK 550 kr 550 kr
Storebro SC 550 kr 550 kr
Team Runnershigh IF 550 kr 550 kr
Tjust Bike o RC 550 kr 550 kr 7 2
Trimate SK 550 kr 550 kr
IF Trän.värk1 Västervik 550 kr 550 kr
Vimmerby SK 550 kr 550 kr 1
Visingsö AIS 550 kr 550 kr 2
IK Vista 550 kr 550 kr 1
OK Vivill 550 kr 550 kr
Väckelsångs IK 550 kr 550 kr
Västerviks IK 550 kr 550 kr
Västerviks OK 550 kr 550 kr
Växjö AIS 550 kr 550 kr 5
Ålems OK 550 kr 550 kr 1 3
Ölmstads IS 550 kr 550 kr 7
Örjansklubb./Ramkvilla IF 550 kr 550 kr 2

1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr



Smålands FIFs budgetuppföljning 20/1 -17

Nytt/ändrat fetmarkerat Resultat-15 Budget-16 Resultat-16 mot budget Budget-17
IDM-helgen feb
Årsberättelsen feb
Service-avgifter mars -700

SmFIF-årsmöte mars
SDF-bidrag Smål. IF april
Kalendern maj
Smålands-Bästa maj -215

Läger Löpning, Växjö maj 0

Vårens utbildningar juni
Götalands 13-14 år sep
Lag-UDM sep
Kansliansvarig 80% dec
UC-samordnare 25% dec
SDF-bidrag Sv. FIF dec
UC-bidrag Sv. FIF dec
Arr-avgift 1kr / start dec
Läger GM 13-14år, Växjö dec
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö dec
Lör-trän Telekonsult Arena dec
Projekt samverkan 0 dec 0 0

Höstmöte dec
Möten styr, kom, SFIF, m.m. dec
Gåvor/Stip./Uppv. dec
DM-kontrollanter dec 743

Medaljer 0 dec 0

Inventarier & förbruknings. dec -676

Pren/skrifter/hyror/tel/bredb dec
Övrigt dec 956

Höstens utbildningar feb
0

53 357 59 000 56 614 -2 386 55 000

-7 300 -7 000 -8 056 -1 056 -8 000

113 400 117 000 116 300 117 000

-11 012 -15 000 -9 962 5 038 -11 000

155 363 116 000 139 826 23 826 126 000

7 619 7 000 8 727 1 727 9 000

6 746 5 000 4 785 -8 000

2 778 5 000 -5 000 5 000

42 512 25 000 10 481 -14 519 35 000

-3 058 -3 000 -8 279 -5 279 -5 000

3 975 5 000 3 450 -1 550 4 000

-375 244 -380 000 -385 206 -5 206 -390 000

-119 728 -121 000 -122 910 -1 910 -125 000

36 906 33 000 34 258 1 258 34 000

65 837 73 000 70 270 -2 730 68 000

54 247 54 000 52 642 -1 358 53 000

21 663 20 000 16 233 -3 767 20 000

22 558 30 000 19 248 -10 752 30 000

15 692 10 000 18 565 8 565 15 000

26 000 -26 000

-4 678 -5 000 -7 049 -2 049 -6 000

-8 575 -22 000 -6 859 15 141 -10 000

-9 796 -10 000 -7 936 2 064 -9 000

-2 923 -3 000 -2 257 -3 000

9 849 -9 480 -9 480

-9 406 -7 000 6 324 -3 000

-26 143 -28 000 -22 719 5 281 -24 000

-3 836 -8 000 -7 044 -4 000

-2 760 25 000 69 792 44 792 35 000

1 000 22 759 21 759



Smålands Friidrottsförbund

Resultaträkning Budget Resultat Budget Resultat
Not 2017 2016 2016 2015 2014

Intäkter
Bidrag och avgifter 1
Verksamhetsintäkter  2
Försäljningsintäkter 3
Övriga intäkter 0 0 0 0 0
Summa intäkter

Kostnader
Verksamhetskostnader 4
Försäljningskostnader 5
Personalkostnader 6
Övriga kostnader 0 0 0 0 0
Summa kostnader

Verksamhetens över/underskott

Finansiella intäkter

Årets över/underskott 0

Balansräkning
31/12 -16 31/12 -15 31/12 -14

Tillgångar
Varulager 7
Kundfordringar 8
Övriga fordringar 9
Bank och PlusGiro 10
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Balanserat överskott
Årets över/underskott
Skulder 11
Summa eget kapital och skulder

398 000 413 296 393 000 425 753 446 530
668 000 632 562 660 000 801 741 895 360

32 000 31 602 30 000 32 173 37 602

1 098 000 1 077 460 1 083 000 1 259 667 1 379 492

554 000 531 629 567 000 461 427 596 102
31 000 18 090 18 000 17 808 19 856

515 000 508 116 501 000 758 331 681 454

1 100 000 1 057 835 1 086 000 1 237 566 1 297 412

-2 000 19 625 -3 000 22 101 82 079

2 000 3 134 4 000 5 944 7 353

22 759 1 000 28 046 89 432

94 310 114 332 99 373
16 573 56 269 110 578
90 733 46 044 79 176

567 294 594 619 446 576
768 910 811 264 735 703

696 274 668 228 578 795
22 759 28 046 89 432
49 878 114 991 67 475

768 910 811 264 735 703



Tilläggsupplysningar (noter)
Not Budget-17 2016 Budget-16 2015 2014 Kommentarer

1 Bidrag och avgifter
SDF-bidrag Smål. IF
SDF-bidrag Sv. FIF
UC-bidrag Sv. FIF
Service-avgifter
Arr-avgift 1kr / start

2 Verksamhetsintäkter  
IDM-helgen
Götalands 13-14 år
Lag-UDM
Medaljer

UC Småland UC-bidr. med här
Utbildningarna summerat
Vår, 7-10år, Nybro
Vår, 10-12år, Jkpg
Vår, 10-12år, Karlskrona 0
Vår, Löpledare, Växjö
Vår, Löpledare, Karlshamn 0
Vår, Starter, Växjö
Vår, Org.led. Blekinge 0
Vår, Org.led. Skåne 0
Höst, 7-10år, Södra Vi
Höst, 7-10år, Karlskrona 0
Höst, 10-12år, Nybro
Höst, 10-12år, Karlshamn
Höst, 12-14år, Växjö
Höst, Löpledare, Nybro
Höst, Domare, Växjö 0
Höst, Starter/Eltid, Växjö 0
Läger JEM, Eskilstuna
Läger Löpning, Växjö 0 0
Läger Kast, Nybro 0 0
Läger GM 13-14år, Växjö
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö
Lör-trän Tele. Arena
Höstmöte 0
Projekt samverkan
UC, Övrigt 0 0

3 Försäljningsintäkter
Kalendern
Smålands-Bästa

4 Verksamhetskostnader
IDM-helgen
Götalands 13-14 år
Lag-UDM
Medaljer
Arr-bidrag 0 0 0 0
DM-kontrollanter
Distriktsmatch 17år 0 0
SmFIF-årsmöte
Styrelsemöten
Kommittémöten m.m. 791 0
Möten SFIF, m.m. 231
Årsavgifter
Gåvor/Stip./Uppv.
Prenumerationer/skrifter
Årsberättelsen
Hemsidan 620 620 538
Telefon / bredband
Hyror
Inventarier 0 0
Förbrukningsmateriel 676
Porto 84
Revision 0 165 591 0
Bank / PG

126 000 139 826 116 000 155 363 150 195
34 000 34 258 33 000 36 906 34 259
68 000 70 270 73 000 65 837 91 034

117 000 116 300 117 000 113 400 118 400
53 000 52 642 54 000 54 247 52 642

58 000 60 160 60 000 54 800
80 000 95 542 80 000 79 682 73 220
15 000 15 400 15 000 15 250 14 200
20 000 18 915 20 000 21 240 21 105

529 000 512 815 518 000 696 606 877 869
190 000 207 275 170 000 115 401 215 070

9 060
16 710

30 120

6 880

32 600

23 310
27 300
49 695
11 600

11 850
30 000 30 000 14 100

16 900
90 000 82 400 80 000 84 000 51 749

105 000 91 515 100 000 92 900 137 300
30 000 28 900 25 000 25 200 21 300

4 000 3 900 5 000 4 200
46 000 28 555 75 000 283 118 301 093

43 423

19 000 18 708 17 000 17 262 21 241
13 000 12 894 13 000 14 911 16 361

3 000 3 546 1 000 1 443
85 000 103 821 83 000 82 740 85 751
11 000 11 950 10 000 11 275 7 140
20 000 28 395 20 000 11 391 31 315

4 000
3 000 2 257 3 000 2 923 8 642

2 945
11 000 9 962 15 000 11 012 12 607

4 000 4 612 15 000 1 295 7 564
2 000 2 016 2 000
4 000 5 000 6 489 6 603
2 000 2 150 2 000 2 150 1 650
9 000 7 936 10 000 9 796 1 432
6 000 6 250 7 000 6 250 7 433
8 000 8 056 7 000 7 300 6 136
1 000 1 000

12 000 10 169 15 000 13 593 9 386
6 000 6 300 6 000 6 300 6 300
1 000 5 000 2 719
2 000 2 000 6 687 1 453
1 000 2 000 2 100 1 634

1 000
2 000 1 613 2 000 1 841 1 766



Budget-17 2016 Budget-16 2015 2014

UC Småland UC- o Proj-
Utbildningarna summerat
Vår, 7-10år, Nybro
Vår, 10-12år, Jkpg
Vår, 10-12år, Karlskrona 250
Vår, Löpledare, Växjö
Vår, Löpledare, Karlshamn 250
Vår, Starter, Växjö
Vår, Org.led. Blekinge 250
Vår, Org.led. Skåne 0
Höst, 7-10år, Södra Vi
Höst, 7-10år, Karlskrona 250
Höst, 10-12år, Nybro
Höst, 10-12år, Karlshamn
Höst, 12-14år, Växjö
Höst, Löpledare, Nybro
Höst, Domare, Växjö 250
Höst, Starter/Eltid, Växjö 250
Läger JEM, Eskilstuna
Läger Löpning, Växjö 0 0
Läger Kast, Nybro 0 0
Läger GM 13-14år, Växjö
Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö
Lör-trän Tele. Arena
Höstmöte 0
Projekt samverkan
UC, Övrigt 0 0

5 Försäljningskostnader

Kalendern

Smålands-Bästa

6 Personalkostnader

Kansliansvarig 80%

UC-samordnare 25%

Föreningsutvecklare 0

Projektledare 0

Föreningsutvecklare löp 0

31/12 -16 31/12 -15 31/12 -14

7 Varulager

Medaljer hos Tjalles

Medaljer hos Markus

Medaljer hos AnnLis

GM-tröjor

8 Kundfordringar

Läger GM 13-14år, Växjö

Arr-avgift 1kr / start

Lör-trän Tele. Arena

9 Övriga fordringar

SISU-konto

10 Bank och PlusGiro

Bankkonto

Räntekonto Marginalen

PlusGiro

11 Skulder

Ej förbrukade projektpengar

Övrigt

486 000 443 730 470 000 655 210 712 207
120 000 127 002 120 000 75 649 138 721 tjänst med här.

9 943
21 319

15 607

4 670

13 038

16 982
17 834
15 799
10 310

14 327
25 000 25 000 11 322

19 806
70 000 66 167 60 000 62 337 47 594
75 000 72 267 70 000 70 342 79 001
15 000 10 335 15 000 9 508 9 508
10 000 10 949 10 000 8 878
46 000 28 555 49 000 19 759 101 179

5 546

10 000 9 981 10 000 9 643 10 016

21 000 8 109 8 000 8 165 9 840

390 000 385 206 380 000 375 244 365 056

125 000 122 910 121 000 119 728 116 484

211 343 159 962

39 951 39 952

12 065

60 052 74 356 80 691

1 911

25 397 32 026 18 682

6 950 7 950

56 269 110 578

6 400

1 073

9 100

46 044 79 176

90 733

106 210 62 316 43 399

407 640 494 591 368 692

53 444 37 713 34 485

45 969 74 523 17 641

3 909 40 468 49 834



Beträffande VALEN vid Smålands FIFs årsmöte 2017
Uppdaterat 7/3.

Förslag lämnas till Valberedningen senast måndag 6 mars:
Eva Enberg, Habo. Tel. 072 245 03 07, eva.enberg@yahoo.se
Roland Gustbée, Växjö. Tel. 0793-49 23 69, roland@gustbee.eu

Val av ordförande och ledamöter till SDF-styrelsen, samt revisorer

Ska väljas Nuvarande Omval ok? Valberedningens förslag
Ordförande 1 år Patrik Eklund, Nybro Ja ?
Ledamot 2 år Carl-Gustaf Nilsson, Kalmar Nej ?
Ledamot 2 år Maria Jonasson, Värnamo Ja ?
Ledamot 2 år AnnLis Hellsten, Oskarshamn Ja ?

Har 1 år kvar
Ledamot 2 år Michael Ostrelius, Forserum; Ronny Krönvall, Värnamo; Ari Turunen, Lessebo.

Arbetsbeskrivning SmFIFs styrelse - vad tar man på sig som ledamot?
2-3st årliga kväll+övernattning+dag: Årsmötet (början av mars), UC/ledarträffen (slutet av okt) och ev. även
en SDF-konf.helg i SmålandsIdrottens regi (sep-nov). Övernattning ej nödvändig om man bor nära.
Därutöver ca: 8 st styrelsemöten via telefon på vardagskvällar. I övrigt läsa mail, engagera sig i aktuella 
frågor för Småländsk friidrott, valfri nivå utifrån kompetens och intresse.

Revisorer Nuvarande Omval ok? Valberedningens förslag
Revisor 1 år Leif Karlsson, Rydaholm Ja ?
Revisorsuppleant 1 år Dennis Pettersson, Nässjö Ja ?

Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte
”Valkretsen Småland” har 9 st röster till SvFIFs årsmöte (9 st ifjol), som går 25-26 mars i Helsingborg.
Dessa ska utses (röstas fram plats för plats) vid vårat SDF-årsmöte. Valda ombud får därefter en fullmakt att
fylla i, som snarast ska skickas in till SFIF, och SFIF skickar då ut ”årsmötesmappen” med all information 
som ombudet behöver (program, motioner, osv). SvFIF står för resor & mat, respektive ombuds förening 
står för logi, som betalas direkt till hotellet.

Nominerade hitintills:
Michael Ostrelius, SmFIF; AnnLis Hellsten, SmFIF; Markus Andersson, SmFIF; Fredrik Ahlström, IFK Växjö.

Kommittéerna
Valberedningen är av styrelsen ombedd att ge förslag på ordf.poster i följande arbetskommittéer, att sedan 
fastställas av styrelsen. De väljs alltså ej på årsmötet.

Nuvarande ordförande: (väljs på ett år) Ok fortsätta? Valberedningens förslag
Tävlingskommitté: Carl-Gustaf Nilsson, Kalmar Nej ?
Utbildningkommitté: Michael Ostrelius, Forserum Ja ?
Ungdomskommitté: Maria Jonasson + Ari Turunen Ja ?
Statistikkommitté: Markus Andersson, Nybro Ja ?
Veterankommitté: Ronny Krönvall, Värnamo Ja ?

Även Valberedningen väljs på ett år enligt klubbvis turordningslista, se nästa sida.

mailto:eva.enberg@yahoo.se
mailto:roland@gustbee.eu


Turordning att arbeta i Smålands Friidrottsförbunds valberedning
Mer exakt är klubbens uppdrag att föreslå en kanditat, som kan tänka sig uppdraget.
Förslagsvis men inte nödvändigtvis från egna klubben, men i alla fall från samma län.

Kalmar Kronoberg Jönköping
2015 Oskarshamns SK Ljungby FIK Eksjö Södra IK
2016 FIK Färjestaden Växjö LK Habo FIF-04
2017 Kalmar SK IFK Växjö Lekeryd Svarttorp SK
2018 Högby IF Ljungby FIK IK Sisu, Nässjö
2019 Oskarshamns SK Växjö LK Hovslätts IK
2020 FIK Färjestaden Athletics 24 Stensjöns IF
2021 Glasrikets RC IFK Växjö IK Hakarpspojkarna
2022 Kalmar SK Ljungby FIK Wärnamo SK
2023 Högby IF Växjö LK Tranås AIF
2024 Oskarshamns SK Athletics 24 Eksjö Södra IK
2025 FIK Färjestaden IFK Växjö Habo FIF-04
2026 Glasrikets RC Ljungby FIK Villstad GIF
2027 Kalmar SK Växjö LK Apladalens LK
2028 Högby IF Athletics 24 Lekeryd Svarttorp SK
2029 Oskarshamns SK IFK Växjö IK Sisu, Nässjö
2030 FIK Färjestaden Ljungby FIK Hovslätts IK

Urvalet klubbar är topp-20 i fjolårets Eric Wall-pris. När någon klubb trillar ut från topp-20 (2016: IK Hinden,
Alvesta FI, OK Njudung och Anderstors OK) fyller klubbarna i det länet som skulle haft uppdraget åren 
därefter på, dvs deras uppdrag tidigareläggs ett år. Nya klubbar in på topp-20 (2016: Glasrikets RC, Athletics
24Seven SK, Villstads GIF och Apladalens LK) placeras sist i turordningen. Detta innebär att de klubbar/årtal 
som anges ovan är preliminära. Understrukna klubbar är bara för att visa när länets turordningslista börjar 
om.


