
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 9 maj 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Michael Ostrelius, AnnLis Hellsten, Maria Jonasson, Ari
Turunen och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.41 efter lite krångel att komma fram till
Globafys telefonmötesfunktion. Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen vid nästa fysiska möte. Markus läste upp uppdragslistan 
från förra mötet. Angående Höstmötet är det preliminärt klart att Ulrika Pizzeghello från Växjö tar 
över rollen som Smålandsfadder i SFIFs styrelse, hon kan närvara både 21/10 & 28/10 och hålla i en
”Aktuellt från SFIF”-punkt. GM-lägret är planerat till 28-29/10 så Höstmötet blir antagligen 21/10. 
Angående vårat arbete med styrkort tidigareläggs datum då det ska vara färdigt till innan Höstmötet.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget särskilt att ta upp här, men Götalandsregionens senaste utskick samt SFIFs och 
SmålandsIdrottens nyhetsbrev nämndes.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Sverige på fötter
Ny ansvarig för detta på SFIF, Inga-Sarah Lindholm, som har mailat ut till föreningar och även direkt 
till Patrik och påminnt. Onsdagen 7 juni kl. 18-19 är det meningen att föreningar ska få ”Sverige på 
fötter” genom att arrangera någon fysisk aktivitet, t.ex. löpning. SmFIF kan bidra med 
marknadsföring genom notis på hemsidan plus mail till våra föreningar.

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

a) Rapporter
* Vi har inte riktigt koll på senaste nytt angående utbildningarna.
* Löplägret blir inställt pga få anmälda (4st). Lägerledaren Maria Lundgren har kommenterat via mail 
där mer & bättre marknadsföring efterfrågas, vilket vi håller med om vore bra/behövs. Nu har 
inbjudan skickats ut via mail och funnits på vanliga hemsidna och UC-Smålands, vilket lämnar mer 
ansvar på föreningarna att sprida vidare till ledare/aktiva/föräldrar, vilket ofta fungerar sisådär.
* Funktionärsutbildningsfilmerna är under framtagning, blir nog inte klart innan DM-helgen då 
Michael och Lasse som jobbar med filmerna även har mycket att göra inför DM-arrangemanget.

b) Inkludering och mångfaldsprojekt i Småland för friidrott
Ingela har varit i kontakt med SISU-konsulenterna Rasmus Ax, Jönköping, och Jonas Blomqvist, 
Växjö, de planerar att ha ett möte/videokonferens nu på torsdag 11 maj i Växjö där även Stefan 
Fredriksson och Patrik Eklund närvarar.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Stora VDM - arrangör sökes fortfarande.
* Stora DM-helgen 3-4 juni i Habo där vi hoppas på bra uppslutning aktiva och funktionärer. Michael 
meddelar att många föreningar har hört av sig och är villiga att hjälpa till som funktionärer, bra.
* DM-kontrollanter 2017 håller på att utses. AnnLis rapporterar från Terräng-DM 23 april i Ekerum: 
Bra bana, typiskt aprilväder, klasslappar på ryggarna saknades. Vid Stafett-DM 6 maj i Oskarshamn 
var det soligt och varmt, Högby IF ställde upp med hela 14st lag, OSK och Kalmar med 2st var, IFK 
Växjö med ett lag. Tävlingen gick bra, enda problemet var ingen eltid, men alla verkade nöja sig med
manuella tider. Framöver tar AnnLis på sig att närvara som kontrollant vid 5k, 10k, halv- helmarathon
samt långa terrängen. Anders Andersson vid DM-helgen 3-4 juni. Återstår gör mångkampen 27-28 
maj i Ljungby, Lag-DM 16 sep i Högby, Lag-UDM-finalen 17 sep i Jkpg/Habo, samt VDM 
kastmångkamp 9 sep i Bottnaryd. Angående den sista kollar Markus med Ronny.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
Kommittén har telefonmöte imorgon. De har gått ut med en enkät till klubbarna för att kolla av 
intresset med gemensam bussresa till höstens GM i Uddevalla. Tanken är en buss från 
nordost/Tranås och en sydost/Kalmar. Arne Svensson och Anders Nykvist ska undersöka vad det 
kan kosta. Vi har projektpengar att ta av, därtill har SFIF ett resebidrag till GM, Markus kollar hur 
mycket vi kan tänkas få i bidrag där. Vi behöver därmed inte ta någon avgift av 
föreningarna/deltagarna. En kompletterande beställning Smålandströjor behöver nog göras, Patrik 
har kontakt med Mikael Johansson som kan hjälpa oss göra den beställningen.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Sen förra mötet 6 april har Markus gjort klart Kalendern, senare hämtat hos tryckeriet, förpackat 
klubbvis och både delat ut vid Terräng-DM och skickat per post. Alla klubbar som inte beställt och 
enskilda engagerade i SmFIF får ett exemplar kostnadsfritt. Därefter har fakturor på Kalendern 
skickats ut. På hemsidan har sex notiser skrivits, tävlingsprogrammet uppdateras kontinuerligt med 
inbjudningar och resultatlistor. Summerat ändå ganska lugnt så Markus har hunnit vara lite ledig 
också. Framöver drar tävlingssäsongen igång mer utomhus vilket ger mer aktivitet på hemsidan, 
annars tänker Markus titta på den verksamhetsplan som är skickad till SmålandsIdrotten och där det 
finns ett antal punkter att jobba med.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Finns på hemsidan under Organisation. Vi gick igenom april och maj.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt. Michael Lindqvist jobbar med landsväg och Göran Graberg med veteraner. Arena för 
ungdomar och seniorer återstår och Birgitta Eriksson som anmält intresse där, men antagligen 
behöver hjälp av någon mer, har varit bortrest och ramlat/skadat sig och inte träffat Anders Grönvall 
ännu för att gå igenom arbetet. Hon är dock bättre nu så hon kommer förhoppningsvis igång snart. 
Någon mer statistikförare sökes fortfarande.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
I ett mail undrar Ronny över arrangör till VDM. Annars har vi inget mer att ta upp här.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad. Av det som är klart ligger vi +13 tusen mot budget. En större positivit nyhet var att
vi fick hela 147 tusen i SDF-bidrag av SmålandsIdrotten, 21 tusen mer än budget och faktiskt mer än
vi fick ifjol. Grundbidragsdelen bör handla om 60-70 tusen, så det är utvecklingsdelen vi fått oväntat 
mycket för. Efter rapportens utskickande har vi fått veta att löplägret blir inställd, där hade vi tänkt gå 
+5 tusen enligt budget, som då blir 0. Snart går det att göra en prognos på hur vårens utbildningar 
har gått, som i vanlig ordning kan skilja sig många tusenlappar +/- från budget.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Spelregler för styrelsen
Patrik och Michael lyfter denna fråga, där det efterfrågas att vi tillsammans jobbar fram något 
skriftligt angående hur vi sköter kommunikation inom SmFIF och utåt, hur möten förbereds, att vi 
”arbetar” i styrelsen inte sitter, vad skrivs i protokollen (som läggs upp offentligt på hemsidan) och 
vad bör vi hålla mer internt, sakfråga vs personfråga kan spela roll, med mera. Syftet är tydlighet, 
respekt och att vi ska trivas i det ideella styrelsearbetet. Alla får i uppdrag att skriva någon 
rad/mening om detta till nästa möte.

§ 14. Föreningarnas punkt

a) Invigning av allvädersbanor i Sävsjö lördagen 19 augusti
Patrik planerar att närvara. De fortsätter be om vår hjälp att få dit något dragplåster i stil med 
Carolina Klüft, Stefan Holm, Susanna Kallur, eller liknande. Vi får svara att vi inte riktigt har det 
kontaktnätet. Sen är ju dessa ädre/före detta stjärnor, som tar ordentligt betalt, kanske kan det vara 
intressant (och billigare) att ta dig någon mer aktuell idrottare. Patrik kollar med Stefan Fredriksson 
på torsdag om han har några kontakter, FIG-tränarna är andra tänkbara med kontaktnät. Med 
anledning av deras invigning så skänker vi 500kr till ungdomsverksamhet, Patrik köper en blomma 
också.

§ 15. Övriga frågor
* I Ljunghaga/Nybro har SmFIF lagrat en hel del äldre skrifter och saker i en lokal ägd av 
kommunen, ansvarig person går i pension och behöver då upprätta ett riktigt hyreskontrakt, vilket 
inte funnits tidigare. Därmed kommer vi få betala hyra framöver, 1000kr/år.
* Vi diskuterade vidare frågan hur sammanhållning vid GM kan bli så bra som möjligt.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte torsdag 22 juni kl. 19:15. Mötet avslutades kl. 21.07.

_______________________________ _______________________________
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 sep
6/4 §6 Mixade lag i Lag-UDM? Tävlingskommittén okt-möte
9/5 §4 Notis Sverige på fötter Markus snarast
9/5 §7 Kolla resebidrag av SFIF till GM Markus snarast
9/5 §13a Skriva någon rad/mening om spelregel för styrelsen Styrelsen 15/6

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


