
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 22 juni 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ronny Krönvall, Ari Turunen, AnnLis Hellsten (från §5b)
och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.20. Dagordning godkändes efter tillägg av
§15 a) Sport Competence.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen vid nästa fysiska möte. Markus läste upp uppdragslistan 
från förra mötet. Angående att besöka föreningar kan det både handla om att en representant för 
SmFIF närvarar vid ett föreningsstyrelsemöte utan någon förberedd plan, bara för att möjliggöra 
dialog, ställa frågor och diskutera, sen får man se vart det leder. Det kan också handla om en mer 
genomtänkt plan från SmFIFs sida vad besöket ska leda till och vilken information vi ska presentera 
för föreningen, antagligen någon form av beskrivning av vad SmFIF håller på med, ta emot 
synpunkter och fråga vad föreningen behöver hjälp med. Markus frågar föreningarna i nästa 
Aktuelltmail vilka som vore intresserade av närmare utbyte och så får vi besluta/planera vidare 
baserat på inkomna svar. Angående Höstmötet spikade vi nu datumet lördagen 21 oktober i Växjö.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Mot nya höjder: 1 sep invigs utställningen ”Teknik – då, nu och imorgon” på Huseby. Nog inte så 
aktuellt för oss, men vi har fått inbjudan, och Carolina Klüft har deltagit på någon av deras tidigare 
träffar. Detta är alltså ett projekt inom skolan med Region Kronoberg som huvudarrangör, inriktat på 
att öka elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt att anordna mötesplatser 
med näringsliv m.f. Det är på sista punkten ”mötesplatser” vi skulle kunna komma in om vi vill.
* SFIFs anläggningsseminarium 2 sep i Stockholm i samband med Finnkampen. Riktar sig till både 
föreningar, distrikt och lokala politiker/tjänstemän. Då vi inte längre har någon anläggningskommitté 
eller utsedd person som jobbar med anläggningsfrågor blir det nog ingen från SmFIF som åker på 
detta. Markus mailar inbjudan vidare till Wärnamo SK:s Kjell Ahnstedt som kanske är intresserad.

§ 4. Förbundsfrågor
-

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

a) Rapporter
* SFIF hade UC-möte i samband med Bauhausgalan söndag 18 juni kl. 9, två från varje UC 
efterfrågades, men varken Ingela & Michael kunde, så vi hade ingen närvarande.

b) Inkludering och mångfaldsprojekt i Småland för friidrott
Patrik och Ingela närvarade vid möten om detta 11 maj & 13 juni i Växjö ihop med SmålandsIdrotten,
de håller på att ta fram ett deltagarmaterial att jobba med mot friidrottsföreningar, som Patrik mailat 
ut inför dagens möte för beslut. De har satt datum och ansvarig person från SISU för sex 
föreningsbesök i oktober på olika orter i Småland, där en representant för SISU och en från 
oss/SmFIF närvarar och under 2h presenterar projektet/bakgrund, goda exempel på hur andra 
föreningar jobbat med inkludering och mångfald, samt diskussion, erfarenhetsutbyte och något 
beslut ska tas hur man ska gå vidare i föreningens arbete. Sista punkten är svår men avgörande, hur
föreningen jobbar vidare med detta efteråt, oftast tar ordinarie verksamhet upp den mesta eller all tid
och engagemang... Men vi/SmFIF måste ändå vara med på banan och jobba med/sprida denna typ 
av information, och vi tycker ändå att deltagarmaterialet är bra, så vi beslutade att godkänna det.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Stora VDM. Nu tror Markus inte längre vi får fram en arrangör till en stor gemensam helg, utan har 
nyligen mailat ut till fem arrangörer av arenatävlingar i aug-sep där det vore tänkbart att ha VDM-
status på seniorgrenarna och frågat om de vill det. Alvesta FI har tackat ja till att ha VDM-status på 
sina grenar i Alvesta Veteranspel lördag 16 juni, dvs 100m, 800m, höjd, längd och kula. Kalmar SK / 
Kalmarspelen och Tranås AIF / TAIF-spelen har tackat nej, TAIF kan däremot gärna ta på sig Stora 
VDM 2018. IK Sisu / Sisuspelen har också fått frågan, liksom Bottnaryds IF / VSM kastmångkamp. 
Avvaktar svar där. VDM-status i Alvesta är klart så det skulle vara om vi kan få till fler grenar. AnnLis
kollar om OSK kan ha VDM 1500m lördagen 5 augusti i samband med deras arenajubiléum.
* Inomhus 2018 är under planering. Finns på hemsidan, men ingen länk ännu utan man får skriva in 
”18” själv. IDM-helgen preliminärt 3-4 feb ihop med Växjö Inomhuskast enligt IFK Växjös förslag.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



* Stora DM-helgen i Habo gick bra. Samarrangemang möjliggör för en mindre förening att ta ett 
sådant här större arrangemang. Bra uppslutning på både funktionärer och deltagare.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen
* Kommittén har telefonmöte nu på måndag 26 juni.
* Gemensam buss/bussar planeras till GM 9-10 sep i Uddevalla, en från Kalmar som Färjestadens 
Arne Svensson kör via Växjö, Ljungby, Värnamo, och eventuellt en från Tranås med Anders Nykvist 
som schafför via Eksjö, Nässjö och Jönköping dock mer osäkert pga färre deltagare från norra delen
av distriktet. Kostnad ca: 12-14 tusen per buss, vi kan räkna med knappt en tredjedel i resebidrag 
från SFIF, vi tänker oss 100-150kr i avgift för aktiva och ledare/föräldrar och resten kan vi, i alla fall i 
år, täcka med projektmedel. Syftet med buss är mer sammanhållning, att aktiva och ledare ska lära 
känna varandra mer, dock svårt att få med sig alla, många föredrar köra själva, och då ofta även bo 
själva. Vi diskuterade hur ”obligatoriskt” det är rimligt att göra gemensam bussresa & boende till. 
Tidigare var det inte fri anmälan utan man ”blev uttagen” och med uttagningen kan villkor medfölja.
* GM-inbjudan kommer skickas ut till föreningarna 22 juli och arrangören ska ha in anmälningar och 
beställningar 14 aug. Kommittén har satt gränsen på max tre grenar per dag, har inte längre några 
kvalgränser men diskuterar ett maxantal per gren, kanske 8-10st.
* Vid kvalomgångarna i Lag-UDM närvarade Maria & Frida vid Norra gruppens match 19 maj i 
Jönköping och Ari närvarade vid Södra gruppens match 21 maj i Kalmar.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Rapport sen 9 maj-mötet: Tävlingssäsongen har dragit igång och därmed mer aktivitet hemsidan, 14
st notiser främst rapporter från mästerskapstävlingar men även några andra, bl.a. en längre rapport 
från Stora DM-helgen inkl. Eric Wall-poäng och sprint/kastpokalerna. Markus var även uppe i Habo 
och fotograferade under lördagen och sen bearbetning och upplägg av 80st foton på hemsidan. Han 
hjälpte till vid Lag-UDM kval södra 21 maj, inför med att ta emot laguppställningar, ordna 
funktionärsprotokoll och under tävlingsdagen resultatinskrivning & poängräkning. Annars ganska 
lugnt på kansliet senaste månaden. Semester planeras till v.30 och v.32.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Finns på hemsidan under Organisation. Vi gick igenom maj-aug. Markus uppdaterar.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Förutom Michael/landsväg och Göran/veteraner som är igång, så har nu Birgitta även kommit igång 
lite smått med arena, provat lite och haft kontakt med Anders Grönvall men inte kommit så långt 
ännu som Markus uppfattat det. En ny har också anmält intresse, Victoria Håård Södra Vi IF, det för 
en månad sedan, sen har Markus inte hört något mer, han mailade för en vecka sedan för 
uppdaterat läge men har inte fått svar ännu. Om både Birgitta & Victoria skulle komma igång och 
jobba flitigt framöver kanske statistiken är löst nu, men då det återstår att se/är osäkert står det 
fortfarande kvar på hemsidan att vi söker statistikförare.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Inget särskilt nytt har hänt sen förra mötet. Kommittén planerar nu att ha ett möte i Alvesta 16 sep.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ser nu ut att ligga +12 tusen mot budgeten, som som är +/-0. Nytt sen förra 
rapporten är mindre justeringar på service-avgifterna och Kalendern, annars inställt Löpläger där vi 
hade tänkt få in 5 tusen (blev alltså 0) och Markus har tittat på vårens utbildningar och räknat lite 
(inte fått officiell rapport från SISU ännu, kommer nog snart), ser nog ut som att vi kan överträffa 
budgeten på 35 tusen/halvår, 40-45 tusen gissar han. Markus har inte hört något från SFIF 
angående deras SDF-bidrag och UC-bidrag, som han räknat med att veta något om såhär i juni, han
mailar nu och frågar om läget.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Spelregler för styrelsen
Enligt förra styrelsemötet ska vi jobba fram något skriftligt angående hur kommunikation sker inom 
SmFIF och utåt, hur möten förbereds och genomförs, m.m. Alla fick i uppdrag att bidra med något 
skriftligt men bara Patrik har gjort detta och skickat ut. En bra början tycker vi som vi får hjälpas åt att
fundera på och bidra med ev. justeringar & komplettera, Patrik uppdaterar.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 15. Övriga frågor

a) Sport Competence
Vi har nu prenumererat på deras tjänst ett år för 18.750kr finansierat av projektmedel. Handlar alltså 
om diverse föreläsningar via webben av experter inom idrotten. Nu har vi fått en faktura på 1år till 
och frågan är om vi ska fortsätta. IK Hinden och Wärnamo SK har tidigare varit intresserade, men 
sen har det inte blivit att de utnyttjat tjänsten något. Bra innehåll kan man väl säga, men hjälper ej 
om man inte tar sig tid till detta. Patrik kollar med Michael om han vet någon som utnyttjat tjänsten 
och informerar Markus, om ingen utnyttjar detta fortsätter vi inte.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte torsdag 17 aug kl. 19:15. Mötet avslutades kl. 21.08.

_______________________________ _______________________________
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, prel program Markus
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 §13a Spelregel för styrelsen, jobba vidare på Patriks förslag/början Styrelsen 10/8

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


