
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 6 april 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ronny Krönvall, Maria Jonasson, Ari Turunen och
kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.19. Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen senare. Markus läste upp uppdragslistan från förra mötet. 
Kan nämnas angående Höstmötet att Pia Bosdotter Olson, som varit Smålandsfadder i 
förbundsstyrelsen, nu har avgått, ny är bl.a. Ulrika Pizzeghello från Växjö som Markus har frågat om 
hon övertar Pias roll som Smålandsfadder och kan hålla i en ”Aktuellt från SFIF”-punkt på vårat 
Höstmöte 2017. Hon har svarat att hon är intresserad, förbundsstyrelsen har möte nästa vecka då 
ska hon ta upp frågan.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Jkpgs läns folkrörelsearkivs årsmöte 12 april i Vetlanda – Ronny Krönvall & Ingvar Ellbring åker.
* Smålands Idrottshistoriska sällskaps årsmöte 22 april i Jkpg – Leif Karlsson & Ingvar Ellbring åker.
* Veteranombudskonferens 27 oktober på Bosön – Ronny Krönvall åker.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Rapport förbundsårsmötet 25-26 mars i Helsingborg
Småland hade fyra ombud på plats (av nio möjliga): Michael Ostrelius, AnnLis Hellsten, Markus 
Andersson och Fredrik Ahlström. Det mesta gick enligt förbundsstyrelsens linje. Det som avvek 
gällde SM-utredningen, där FS föreslagit ett gemensamt Standar för män och kvinnor, medan 
årsmötet beslutade att det fortsatt ska vara uppdelat. FS tänker också instifta ett nytt pris till Bästa 
SM-förening varje år och föreslog att det skulle räknas som SM-poängen, dvs varje aktiv räknas bara
en gång och placering inom topp-6 saknar betydelse, medan årsmötet beslutade att placering skulle 
viktas enligt 7-5-4-3-2-1p för seniorer, i övrigt enligt SM-poängen. För alla motioner vann 
förbundsstyrelsens linje, även om det var debatt och röstning på några. Angående valen avgick Pia 
Bosdotter Olson och Lena Björk. Pia kandiderade istället till valberedningen, men där blev det jämnt 
mellan henne, Åsa Jönsson från Ungdomsrådet och Siv Tjärner från Norrbotten om de två kvinnliga 
platserna, och Åsa & Siv valdes. Nya i Förbundsstyrelsen blev Ulrika Pizzeghello (fd Johansson, 
tagit SM-guld på 400m häck för IFK Växjö) och Karin Grute Movin, Lidingö. Vid sidan om det 
formella årsmötet hölls även en föreläsning av Axel Härstedt, där han berättade om sin resa från 
ungdom som inte platsat i Sverige-statistiken som 14åring och troligen inte blivit antagen av ett Riks-
FIG (gick nu på ett lokalt FIG) men ändå tagit sig till OS-final i diskus. Även en föreläsning om 
Digitalisering och dess möjligheter, bl.a. massa olika typer av statistik, och en friidrotts-app som 
håller koll på personliga rekord och kan dela ut utmärkelser till ungdomar, m.m. Nytt i år var också 
ett ”Demokratitorg” där de som skrivit motioner kunde presentera & diskutera dessa med övriga 
intresserade på olika ställen, även Förbundsstyrelsens förslag hade platser på torget.

b) Rapport SmålandsIdrottens årsmöte 1 april i Kalmar
Patrik Eklund och Markus Andersson närvarade som våra ombud. Dagen inleddes med en 
föreläsning av Björn Eriksson, RF-ordförande, med 2025 som tema. Tills dess är målsättningen att 
idrottsrörelsen har utvecklats inom områdena Idrott hela livet, Värdegrund, Idrott i förening och 
idrottspolitik / anläggningar. Även vi i SmFIF inkluderas aktivt i detta jobb då vårat SDF-bidrag 
numera till hälften avgörs vad vi planerar att göra inom dessa områden. En dialog med Mikael 
Fagerström, SmålandsIdrotten, där vi kan fråga och diskutera mer exakt vad vi kan få bidrag för är 
planen att vi ska ha till hösten. Själva årsmötet flöt annars på snabbt och smidigt, Bodil Fager 
Bergquist var mötesordförande, liksom på vårat årsmöte. Inga motioner eller styrelseförslag fanns. 
Valberedningen var förberedda och alla val gick snabbt. När verksamhets- och 
förvaltningsberättelsen gicks igenom ifrågasatte Markus att negativa tal inte markerades med vanligt 
minustecken utan istället ”./.”, ett tveksamt svar blev att det var någon riktlinje uppifrån RF / 
bokföringsnämnden eller liknande.

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

a) Rapporter
Aktuellt nu och närmast framöver är genomförd Löpledarutbildning i Växjö 1-2 april med okänt 
deltagarantal, i slutet av april körs en 10-12års-utbildning i Eksjö med sista anmälan imorgon 7/4 och
i mitten av maj är ett löpläger planerat i Växjö, men ingen inbjudan är klar ännu.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* En fråga som kommit till Markus från Eksjö Södra IK är om en flicka får delta i ett pojklag i Lag-
UDM. Markus svarade preliminärt nej, men bollade frågan vidare till Ungdomskommittén och 
Tävlingskommittén för eftertanke. Ari tog upp frågan med Martin Joabsson nyligen och enligt 
regelboken ska inga hinder finnas. Markus tar upp frågan ordentligt inom TÄK igen, bl.a. planeras ett
fysiskt möte till hösten med planering av DM 2018 då vi kan passa på att diskutera frågor som t.ex. 
denna. Flera frågor har varit uppe via mail de senaste åren, men svårt med diskussion & beslut där.
* Uppdaterat läge kring några DM-tävlingar 2017 som saknat arrangörer/datum: Stora DM-helgen 
arrangeras 3-4 juni av Habo FIF-04 med funktionärshjälp från hela Småland (Habo Challenge går 
samtidigt, flyttas från 18/6). Eksjö Södra IK arrangerar DM 10.000m fredag 28 juli. Oskarshamns SK 
”kanske” kan ta Stafett-DM, besked väntas inom någon dag. Högby IF ”kanske” kan ta Stora VDM. 
Södra gruppens första match i Lag-UDM går sannolikt söndagen 21 maj i Kalmar med Högby IF som
huvudansvarig och med funktionärshjälp från övriga klubbar.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson

a) Rapport GM i Växjö
Lite fler deltagare än ifjol. Vi kom trea efter Göteborg och Skåne. Inte många aktiva var kvar när 
stafetten avgjordes på slutet. Det var inte heller så många som övernattade, vare sig från Småland 
eller andra distrikt. Annars ett mycket bra arrangemang, IFK Växjö är duktiga. Trevlig stämning, 
aktiva från olika distrikt gratulerade varandra. Många tävlande, ca: 50 tjejer i längdhopp, som 
delades upp på två pooler. Två negativa saker som nämndes var att stavhoppet blev försenat och en
flicka bröt armen (ej Smålandsaktiv). AnnLis/OSK har mailat in synpunkt om hur aktiva som kommer 
utan ledare tas om hand, det tar vi senare under §15 Övriga frågor.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Sen årsmötet har sju notiser skrivits, även ständigt uppdatering av tävlingsprogrammet med 
ändringar och lägga in inbjudningar och resultatlistor. Årsmötes- och styrelsemötesprotokoll har 
skrivits, fakturor på service-avgifter och IGM har skickats ut, Markus har deltagit på SFIFs och 
SmålandsIdrottens årsmöten och nu på sistone framför allt jobbat med Kalendern, som trycks i nästa
vecka och delas ut vid Terräng-DM 23 april. Därefter brukar det bli lugnare för Markus.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Finns på hemsidan under Organisation. Vi gick igenom mars, april och maj. Ungdomskommittémöte 
10 maj läggs till.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt om hur mycket Birgitta Eriksson kan tänka sig att ta på sig, hon och Anders Grönvall har 
tänkt att träffas och gå igenom arbetet. Nytt är däremot att Micael Lindqvist, Apladalens LK / 
Värnamo har tillkommit och redan satt igång med landsväg, som han kommer vara inriktad på.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Ronny noterar att Högby kanske arrangerar Stora VDM.
* Mattias Sunneborn ringde Ronny för att fiska upp ev. åsikter då Ronny ej kan närvara vid en 
Veteranombudskonferens i april. Mattias fick veta en del om Smålands veteranverksamhet och var 
imponerad.
* Aktuella veterantävlingar har varit IVNM i Huddinge, där sju Smålandsguld togs, och IVVM i 
Sydkorea där Christer Svensson tog en gångmedalj och deltog på halvmaran.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad. Nytt var att IDM-helgen och Årsberättelsen föll ut i linje med budgeten. Service-
avgifter drar in 2 tusen mer än budgeten samtidigt som Årsmötet kostade 2 tusen mer. Totalt pekar 
2017 nu mot -2 tusen. Tillkommit efter rapportens utskick är ett centralt avtal för Unionen med +2,2%
från 1 april som Ingelas och Markus löner följer. Detta kommer kosta 4 tusen mer än budget.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Styrkort och ut och träffa föreningar, bl.a. för att inhämta tips / ”goda exempel” att sprida. Sävsjö 
inviger sina nya banor preliminärt 19 aug, Patrik har tänkt närvara, annars fullt med annat den 
helgen så inget lämpligt tillfälle för SmFIF-samling/möte. Vi kom fram till att jobba med 
utvecklingsarbete / djupare frågor på våra fysiska möten dagen innan Höstmötet och Årsmötet, och 
hantera alla mindre vardagsfrågor på telefonmötena. Därmed lägger vi telefonmöten ganska nära 
inpå så de flesta vardagsfrågor redan är avklarade när vi träffas.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 14. Föreningarnas punkt
Wärnamo SK hade besök av Sport Competence, de kommer nu testa det en månad och fortsätter 
troligen sen. Bra kunskaper / tips, problemet är väl att någon/några i föreningen behöver lägga ner 
tid och engagemang för att planera vad man ska läsa / lyssna / titta på och diskutera, att genomföra 
detta tar också tid och engagemang av alla inblandade, vilket finns i begränsad mängd. Annars bra 
material som sagt. SISU sitter också på mycket kunskaper / tips. Föreningssmart finns, osv.

§ 15. Övriga frågor
Aktiva 13-14åringar som kommer själva (utan föräldrar/ledare) till Götalandsmästerskapen, hur tas 
de om hand av distriktsledarna? Detta diskuterade vi med anledning av inkommen synpunkt / 
missnöje från AnnLis / Oskarshamns SK. Våra svar från främst Maria och Ari är att distriktsledarna 
finns till hands, sköter främst administrativa saker som t.ex. utdelning av tröjor, matbiljetter, 
information och allmänt social sammanhållning. Man gör allmänt så gott man kan. De kan även 
hjälpa till med tävlingstips, teknik och liknande, men då förutsatt att de vet om att den aktive vill ha 
denna hjälp. Och att distriktsledarna vet om att den aktive är där själv. Annars kan det vara känsligt 
om förälder/klubbledare är på plats om distriktsledaren ”lägger sig i” träning / tävling / teknik. Ofta vet
man ju inte var den aktive har svårigheter med, vad den redan jobbar på att förbättra, osv. Vi kom i 
alla fall fram till att det vore bra att lägga till i GM-inbjudan att om aktiva kommer själva och vill ha 
extra hjälp, säg då till så att distriktsledarna vet. Om det blir gemensam bussresa till ute-GM i höst 
och även gemensamt boende blir det lättare att se och hålla koll på vilka aktiva som kommer själva, 
även hur många ledare som följer med från respektive klubb. De aktiva blir också mer socialt 
samansvetsade när de övernattar och umgås mer tillsammans. Vissa aktiva kan vara osäkra socialt 
och inte ta för sig / be om hjälp. Delvis är det något man får öva på. Vi tror / hoppas i alla fall att 
ingen känner att de blivit illa bemött. Ari ringer AnnLis och kollar lite närmare vad det handlat om.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte torsdag 11 maj kl. 19:15. Mötet avslutades kl. 21.10.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
12/1 §9 Besöka föreningar Styrelsen 2017
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
6/4 §6 Mixade lag i Lag-UDM? Tävlingskommittén okt-möte

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


