
HÖSTMÖTE 2017, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 21 oktober 2017, kl. 10-15. Plats: Royal Corner, Växjö.

Deltagarlista (27 st):
Evert Kvist Alvesta FI Patrik Eklund SmFIF, ordförande
Lasse Elfgaard Habo FIF-04 + tävl.kom. Ari Turunen SmFIF, ungdomsansvarig
Sonny Bodén IK Hinden Maria Jonasson SmFIF, ungdomsansvarig
Ulf Garpmo IK Hinden AnnLis Hellsten SmFIF, styrelseledamot
Ann Axelsson Hovslätts IK Markus Andersson SmFIF, kansliansvarig
Suzanne Wiberg Kalmar SK Ingela Nilsson SmFIF, UC-samordnare
Jacob Brideau Kalmar SK Leif Karlsson SmFIF, revisor
Nicklas Wiberg Kalmar SK Tommy Ursby SmFIF, tävlingskommittén
Ulrica Sundström Ljungby FIK Christer Svensson SmFIF, statistikkommittén
Niklas Sundström Ljungby FIK Arne Lundblad SmFIF, veterankommittén
Mikael Johansson Oskarshamns SK Ulrika Pizzhegello SFIF, styrelseledamot
Anders Andersson Villstad GIF + tävl.kom. Lisbeth Johansson SmålandsIdrotten
Anders Franzén IFK Växjö + valberedn.
Mikael Fröberg IFK Växjö
Fredrik Ahlström IFK Växjö

Patrik Eklund inledde dagen med att hälsa välkomna, gick igenom dagens program lite kort och nämnde en 
positiv nyhet från Kalmar som kom här om dagen, nämligen politiskt beslut att bygga en inomhusarena för 
innebandy + friidrott, 200m rundbana men annars inga mer detaljer om innehållet ännu. Byggstart 2018 och 
beräknas stå färdig i dec 2019. Kalmar SK och Högby IF har haft möten med kommunen ett tag om detta.

Tävlingar 2018, DM, Markus Andersson
Tävlingsprogrammet 2018 innehåller ännu alla arrangemang 2017 som förväntas gå 2018, även om 
datum/arrangörer fortfarande är oklart för en del arrangemang. Fortsatt oklara arr kommer att flyttas till sidan 
om programmet snart. Här på Höstmötet fokuserar vi på DM 2018 och tävlingskommitténs förslag är enligt 
följande, ihop med input från mötesdeltagarna:
* Sö 14 jan, IVDM, arr Jkpg friidrottskrets.
* Lö-sö 3-4 feb, Stora IDM-IJDM-IUDM + IVDM 200+800+3000m, arr SmFIF med hjälp i Växjö. Detta 
kommer gå samtidigt som Växjö Inomhuskast, och för att kula inte ska gå samma dag i båda arr kommer 
IDM ha kula 12-15 år på lördagen och för 17 år-seniorer på söndagen (ändring mot tidigare).
* Lö-sö 10-11 feb, IDM-IJDM-IUDM 17,15 Mångkamp inlagt i Mångkamps-SM, arr Tjalve IF Norrköping.
* Lö-sö 17-18 mars, IUDM 14,13,12 mångkamp inlagt i Växjömångkampen, IFK Växjö.
* Lö 28 april, DM-JDM-UDM-VDM i Terräng, arr Eksjö Södra IK.
* Lag-UDM kvalomgång 1. För Norra gruppen arrangerar Jkpg-kretsen det fredag 18 maj. För Södra 
gruppen har alla iblandade klubbar många andra arr i maj/juni, Högby IF har de senaste åren tagit på sig 
huvudansvaret för ett samarrangemang i Kalmar, men vill ej längre. Kalmar SK är tveksamma till att överta 
ansvaret då det nu känns osäkert om de själva får ihop några lag. Söndagen 20 maj kan annars vara bra.
* Lö-sö 26-27 maj, DM-JDM-UDM mångkamp, arr Ljungby FIK.
* DM o UDM Stafett, saknar arrangör, datum och egentligen även uppenbart vilket upplägg arrangemanget 
lämpligtvis ska ha. Några arrangörer av arenatävlingar under maj har haft det inlagt i sina arr (bra inför 
Stafett-SM i slutet av maj), men det har tagit för lång tid för att de ska vilja fortsätta. De korta stafetterna har 
vissa år varit inlagda i Stora DM-helgen, men även om många är på plats då blir det många grenar på en 
gång för de aktiva. De långa stafetterna har då varit ett separat arr, som främst lockat närliggande klubbar.
* Lö-sö 2-3 juni, Stora DM-JDM-UDM, arr Wärnamo SK.
* Prel lö-sö 16-17 juni, Stora VDM, arr Tranås AIF.
* Sö 8 juli, DM 5000m m.m. inlagt i Ölandsspelen, Högby IF. Oskarshamns SK har också sökt, men bl.a. pga
osäkert om de får klart med sin eltidtagning tills dess får det fortsätta vara inlagt i Ölandsspelen.
* DM o VDM i marathon, Växjö LK är tillfrågade om de vill/kan tänka sig att ha det inlagt 20 okt i Växjö 
Marathon, vid nej lägger vi istället in det 4 aug i Ölands Marathon, Högby IF.
* Lö 25 aug, Lag-UDM kvalomgång 2, arr Jkpg-kretsen/Habo FIF-04 för Norra och Ljungby FIK för Södra.
* Lö 1 sep, DM o VDM halvmarathon inlagt i ”Spring Hultsfred”, arr Hultsfreds LK.
* VDM kastmångkamp, läggs in i VSM Kastmångkamp om Bottnaryds IF arrangerar det.
* Ev. lö 15 sep, Lag-DM, arr sökes.
* Ev. sö 16 sep, Lag-UDM final, arr sökes.
* Sö 16 sep, Långa Terräng-DM, inlagt i Ulfveloppet, Södra Vi IF.
* DM 10.000m, arr prel IK Hakarpspojkarna ihop med Jkpgs Kretsmästerskap. Sep/okt, ev. en fredag.
* Lö 25 aug - sö 21 okt, DM Castorama, Hemmabanor.



Vi diskuterade även mera kring Lag-UDM och beslutade vi att ha en Mixklass 11år istället för uppdelat på 
pojkar & flickor, där har de samma redskap och någon större prestationsmässig skillnad pojkar/flickor finns 
ej. I äldre klasser blir det krångligare pga olika redskap. Diskussion även om att slå ihop Norra & Södra 
gruppen, men det föll främst på att Norra gruppen tycker upplägget fungerar bra nu och inte vill ha längre 
resor, i Södra är resorna redan lite längre och mer problem har funnits med få lag i vissa klasser och fler 
strykningar. Fördelarna med en större gemensam tävling vore fler lag (ingen risk för klent i någon klass), fler 
aktiva & ledare = mer intäkter till kiosken, även mer rättvist Norra & Södra gruppen i mellan när de möts 
direkt snarare än en indirekt jämförelse med poäng, antal lag och finalplatser. Vi diskuterade även om vi ska 
ha två kvalmatcher + final eller ändra något, men inget beslut togs där. Vilka grenar som ska finnas i kval 
respektive final togs också upp, och hur många grenar varje aktiv ska tillåtas vara med i, ökning från 
2+stafett till 3+stafett vore kanske lämpligt om finalen ska ha ett komplett utbud grenar och skulle även 
underlätta för mindre klubbar som har svårt att få ihop lag.

Diskussion förekom även om att en del ungdomar vill träna friidrott men inte tävla och varför de slutar 
eller fortsätter, där konstaterades bl.a. att friidrott är en tävlingsidrott så svårt att utesluta det momentet, och 
att de äldre ungdomar som fortsätter till stor del gör det pga att de tycker det är roligt och kompisar. 

DM-regler för ej svenska medborgare tog vi också upp för diskussion. Regelboken har två nivåer, en lägre
för vanliga tävlingar där man ska vara folkbokförd i Sverige och om man har tävlat i friidrott i hemlandet 
behöver man även ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF, samt en högre nivå för mästerskap, inkl. DM, där 
kravet på folkbokförd ska vara uppfyllt sedan minst 1 år tillbaka och ansökan om tävlingstillstånd även krävs 
om den aktive under året fyller minst 18 år. Här var mötet enigt om att vi vill ha lätta regler vid DM, 
integration av de många nyanlända är en utmaning och begränsande regler är då icke önskvärt. Att 
utlänningar tävlar runt mellan olika länder upplever vi inte vara någon risk för problem, i alla fall inte på DM-
nivå, möjligen på SM-nivå och landslaget. DM bör i sammanhanget klassas mer som en vanlig tävling.

På lunchen hade Tävlingskommittén möte och beslutade då, som meddelades efter lunch, att ingen mer 
förändring än Mixlag 11 år sker i Lag-UDM till 2018, men inför 2019 tillsätts en arbetsgrupp som ser över mer
detaljer, förslag presenteras vid årsmötet 24 feb 2018. För ej svenska medborgare beslutades att inte ha 
några begränsningar alls för att få tävla på DM, dock för att resultaten ska vara giltiga nationellt krävs 
fortfarande (enligt regelboken för vanliga tävlingar) att den aktive är folkbokförd i Sverige och om den har 
tävlat i friidrott i hemlandet måste föreningen ansöka om tävlingstillstånd. Kommittén diskuterade alternativen
att UDM och VDM klassas som vanliga tävlingar, medan DM & JDM - där RF:s officiella DM-tecken utdelas - 
fortfarande ska klassas som ett mästerskap med högre krav. Eller att att det är fritt fram att tävla även på 
DM/JDM men att de som inte uppfyller kraven tilldelas SmFIFs guld vid seger snarare än RF-tecknet. På 
dessa sätt skulle vi få mildare regler vid UDM & VDM utan att på något tydligt sätt gå emot regelboken. 
Beslutet att inte ha några krav alls togs dock med hänsyn till Höstmötets liberala inställning kombinerat med 
svårigheterna i praktiken för DM-arrangörer och andra att egentligen kunna hålla koll på om någon aktiv är 
folkbokförd, om den har tävlat i hemlandet, om någon har tävlingstillstånd eller inte, eller att olika typer av 
medaljer ska utdelas beroende på omständigheterna. Inga begränsande regler alls är det enda enkla sättet.

Ungdomskommittén – Ari Turunen
Ari berättade om antalet starter vid Götalandsmästerskapen 13-14 år inomhus i Växjö och utomhus i 
Uddevalla. Flera större arenaklubbar saknar deltagare helt eller har bara någon/några enstaka. Även här 
kom diskussionen upp angående barn/ungdomar som vill träna friidrott, men inte tävla. Ibland kan det också 
vara så att föräldrarna inte vill sjussa långt, men i år hade vi en bussresa som i alla fall erbjöd att plocka upp 
aktiva och ledare genom södra och västra Småland. De aktiva som inte åker med till GM av olika skäl 
kommer ofta heller inte till det gemensamma GM-läger vi har nästa helg 28-29 okt i Telekonsult Arena, där är
anmälningsläget liknande, flera större arenaföreningar saknas eller har bara någon/några enstaka.

Veterankommittén – AnnLis Hellsten
Ronny Krönvall är på Bosön i helgen och deltar i en Veteranombudskonferens, AnnLis ersätter honom och 
håller i denna punkt, samt i ett Veterankommittémöte som har genomförts nu på lördagsmorgonen. Där 
beslutades att kommittén stödjer att vi fortsätter ha maxtider vid IDM-helgen (400m 3min, 800m 6min, 1500m
12min och 3000m 25min). Veterancupen 2017 är avslutad och resultaten finns på veteranhemsidan. AnnLis 
lyfte frågan om att samarrangera ungdoms- och veterantävlingar. Vissa veteraner tycker det känns 
obekvämt, men flertalet både ungdomar och veteraner är nog positivt inställda.



Statistikkommittén - Markus Andersson
Finns olika typer av statistik, men idag fokuserar Markus på Smålands årsbästa-statistik. Denna har Anders 
Grönvall sammanställt under 10 års tid, men nu tagit ett kliv tillbaka. Han samordnar fortfarande den 
statistikdatabas han byggt upp och som man smidigt kan få fram årsbästa-listor ur att publicera på nätet. 
Däremot behöver andra tillkomma och göra grovjobbet med att bearbeta alla resultatlistor till ett format som 
går att importera till databasen. Birgitta Eriksson (Hovslätts IK) tillkom först och har gjort allt inomhus 2017 
och fortsatt med utomhus, arenaresultat satta utanför Småland. Micael Lindqvist (Apladalens LK) kör 
landsväg (hel- och halvmarathon). AnnLis har också nyligen tillkommit och ansvarar för arenaresultat satta i 
Kalmar län. Kvarstår där vi fortfarande behöver någon/några fler är arenaresultat satta i Jkpgs- och 
Kronobergs län. Några tips på personer finns, men ingen klar. Vi ligger nu också efter normalt schema så det
blir mer osäkert om en tryckt Smålands-Bästa kommer vara klar till IDM-helgen.

Ekonomi - Markus Andersson
SmFIF omsätter ungefär 1 miljon och resultaten 2010-2016 har varit -62, -36, -62, -6,
+89, +28 och +23 tusen. Inför 2017 hade vi 719 tusen i eget kapital och budget 2017
är +/-0. Resultatet ser ut att landa där ungefär. Bidragit positivt jämfört med lagd
budget har mer SDF-bidrag från SmålandsIdrotten än väntat gjort (+21 tusen) och
vårens utbildningar som hade många deltagare (+9 tusen), däremot missade vi 5
tusen mot budget när det inte blev något löpläger i våras, och nästa helgs GM-läger
har ca: 70 anmälda mot +100 ifjol så där går vi kanske +/-0 snarare än budgetens
+20 tusen. Markus redovisade även SmFIFs inkomster och kostnader lite generellt
enligt följande.
Inkomster: Bidrag: SmIdr 147t, SFIF 105t (70t till UC). Avgifter: Service 117t, Arr 53t. Arrangemang: Utb 
70t, Läger 30+20+5t, IDM-helgen 55t. Övrigt: Lör-trän 15t, Kalender 9t, Lag-UDM 4t. 
Kostnader: Personal: Kansli 394t, UC/Utb 126t. Blandat: Möten 29t, Pren/skrifter/hyror/tel/bredb 24t, 
Gåvor/Stip./Uppv. 9t, SmB -10t, V-ber 8t, Övr 15t.

Lunch

Efter lunchen berättade Markus om vad tävlingskommittémötet (på lunchen) kommit fram till, som 
nämndes ovan under Tävlingspunkten. 

Anders Franzén i SmFIFs valberedning presenterade sig själv och bad om att få in tips på kandidater som 
ersättare för Michael Ostrelius (har meddelat ej omval) samt den vakanta platsen som funnits i styrelsen sen 
i våras. Tips går bra att lämna direkt till honom eller annan i IFK Växjö, samt någon i Kalmar SK (de har inte 
utsett någon person), eller Sara Vesterberg, Lekeryd-Svarttorp SK, som ockås ingår i valberedningen.

UC Småland / Blekinge (Utbildning, Läger, m.m) – Ingela Nilsson
Höstens utbildningar 2017 presenterades, 7-10år i Växjö har dragit igång, övriga kvarstår
och går fortfarande att anmäla sig till. Till höstens UC-FIG-läger kommer ett gäng från
Färöarna igen, Ingela slår ännu ett slag för utbyte med dem om någon förening skulle
vilja åka dit på läger eller tävla. Ingela tar gärna emot förslag/synpunkter på
utbildningsverksamheten.
Till våren 2018 planeras: Föräldrautbildning (via webben, är bra enligt Ingela). En ny
Grenfunktionärsutbildning, också webbaserad, som Michael Ostrelius och SFIF ligger
bakom. Michael, Lasse Elfgaard och Emil Nilsson håller på och ta fram videomaterial till
denna som praktisk hjälp. 7-10 års utbildning 27 jan + 17 feb i Ronneby och 24 mars + 15 april i Kalmar. 
Plattformen är också en idrottsgenerell ungdomsledarutbildning som arrangeras varje termin av SISU och 
bör gås utöver våra friidrottsspecifika utbildningar. 10-12 års utbildning 21-22 april + 29 april i Jönköping. 12-
14 års utbildning under mars-april i Karlskrona. 14-17 års utbildning någonstans med SFIF som arrangör.
Plan hösten 2018: Föräldrautbildning (webbaserad), Grenledarutbildning (webbaserad), 7-10 års utbildning 
29 sep + 6 okt i Jönköping. 10-12 års utbildning 13-14 okt + 17 nov i Kalmar. 12-14 års utbildning 10-11 nov 
+ 24 nov i Växjö. Löpledarutbildning steg 1 den 29-30 sep i Nässjö/Eksjö. Och så våra läger, 13-14 års 27-28
okt och 15-19 års 30 nov-2 dec, båda i Växjö.
Lördagsträningarna i Telekonsult Arena drar igång idag 21 okt. Nu under hösten pågår ofta träningsläger, 
utbildningar och annat som tar upp delar av arenan. Man får samsas om utrymmet. Efter årsskiftet är det 
vanligare att arenan antingen är helt avbokad pga tävling, eller mer ledig under UC-tiden. Ni som är där och 
tränar, se till att ha koll på aktuella avbokningar som redovisas på IFK Växjös hemsida om man rullar ner.



Svensk Friidrott, Aktuellt, Verksamhetsplan 2018-19, m.m. – Ulrika Pizzhegello
Förutom att Ulrika presenterar SFIFs verksamhetsplan för oss vill hon gärna ha
inspel tillbaka till SFIF. Vi inledde med en presentationsrunda så Ulrika fick en kort
bild av deltagarna på Höstmötet. Därefter gick hon igenom sin presentation som
både tog upp verksamhetsplanen 2018-2019 men även en del annat, kan ses i sin
helhet här:
http://www.smfif.se/Aktuellt/2017/hostmote_vaxjo/presentation-SFIF.pdf

SmålandsIdrotten, Strategi 2025, Inkluderande idrott – Lisbeth Johansson
Lisbeth inledde med att presentera sig, hon jobbar på SmålandsIdrotten som konsulent med ansvar för Växjö
och Alvesta kommun och med inriktning mot barn och ungdomar. Lite bakgrund till det hon kommer ta upp: 
Idrotten tappar ungdomar, bl.a. till privata gym = motionsidrott är en stor marknad. De som fortsätter idrotta i 
förening uppger ”roligt” som främsta orsak, även ”må bra”, ”hålla sig i form”, m.m. medan tävla/prestera 
däremot hamnar ganska långt ner. Med anledning av detta tog idrottsrörelsen fram diverse styrdokuement, 
som efter några år inte gjort någon skillnad. Något nytt behövdes. 2015 satte idrotten upp gemensamma 
mål: ”Strategi 2025”. Resten tas upp i Lisbeths presentation som i sin helhet finns här:
http://www.smfif.se/Aktuellt/2017/hostmote_vaxjo/presentation-SmIdr.pdf
Sen fick vi även se en film om Inkludering, fler klipp finns tillgängliga på nätet. För föreningar som vill jobba 
med detta (eller annat) finns SmålandsIdrotten till hands och kan hjälpa till med processhjälp, ekonomi för 
möteslokal, mat, logi. Hör av er till er konsulent.

Jämställdhet inom Smålands friidrott – Markus Andersson
Målsättningen är att själva verksamheten präglas
av jämställdhet, här handlar det om mer än
män/kvinnor, som ålder, nationallitet, m.m. men
idag fokuserar Markus på män/kvinnor. För att nå
detta är det lämpligt att de som styr och
bestämmer i föreningslivet – ledare – själva
representerar olika grupper, t.ex. män och kvinnor.
Styrelsen är viktig i varje förening, och stadgar
reglerar ofta styrelsens sammansättning. Markus
visade upp utdrag från RF:s, SFIFs och SmFIFs
stadgar där t.ex. SFIFs säger att styrelsen ska
bestå av ordförande plus åtta ledamöter lika
fördelade mellan könen, och SmFIFs säger
ordförande plus sex ledamöter, varav minst två
kvinnor. RF:s normalstadgar för en idrottsförening
säger att styrelsen ska bestå av män och kvinnor.
Hur ser det ut i Smålands friidrottsföreningar?
Markus har kollat upp statistik, av 102 anslutna föreningar har han fått fram uppgifter för 92. Ovanstående 
diagram visades upp, där man i ändarna kan konstatera att sju föreningars styrelse enbart består av män 
och två föreningar enbart har kvinnor. Där i mellan har en ganska stor andel föreningar övervikt män, och 
totalt är det 61 % män och 39 % kvinnor.

Avslut – Patrik Eklund
Tipsade om att SmålandsIdrotten kan hjälpa föreningarna med HLR-utbildningar (hjärta-lung-räddning).

Skrivet av Markus Andersson

http://www.smfif.se/Aktuellt/2017/hostmote_vaxjo/presentation-SFIF.pdf
http://www.smfif.se/Aktuellt/2017/hostmote_vaxjo/presentation-SmIdr.pdf

