
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 19 december 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten, Ari Turunen, Michael
Ostrelius (från §5) och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.17. 
Dagordning godkändes efter tillägg av §15 a-b.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. Enda punkten som nu ligger kvar på 
uppdragslistan är att upprätta styrkort för alla roller inom SmFIF som inte redan är gjort.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* SmålandsIdrottens årsmöte kommer gå måndagen 9 april i Växjö. Inbjudan kommer.
* Information om SDF-bidragsansökan kommer från SmålandsIdrotten inom kort, ska som vanligt 
vara inskickad 25 januari, så vi får diskutera det på vårat VP-möte 16 januari.

§ 4. Förbundsfrågor

a) ÅFIF uppföljning motion
Motionen till Förbundsårsmötet 2017 handlade om att friidrotten ska jobba mer aktivt med att knyta 
medlemmar till sig från löpningen, både enskilda personer i löparföreningar, att föreningar/arrangörer
av långlopp blir medlemmar i SFIF och att SFIF samarbetar med kommersiella aktörer inom 
löpningen. Vi i Småland valde att stödja motionen. På Förbundsmötet beslutades motionen anses 
”besvarad” genom att motionens tankar/förslag skulle fångas upp av ”Svenska Löpare”, som är 
Svensk Friidrotts sätt att jobba med löpning. Bl.a. utlovades en rapport till Ordförandekonferensen. 
Någon sådan rapport kom dock ej, och motionären Leif Thunman har nu mailat ut och undrat om vi 
och andra sett någon aktivitet från SFIFs sida när det gäller löpar-medlemmar. Vi diskuterade saken 
och kom fram till att vi också saknar rapporten och inte kan säga att vi sett någon ytterligare aktivitet 
från SFIFs sida på detta plan. Vad görs egentligen? Samtidigt är det inte bara SFIF och ”Svenska 
Löpare” som behöver jobba med att knyta löpar-medlemmar till sig, utan även SDF och 
idrottsföreningar behöver jobba på saken. Markus svarar Leif.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Michael Ostrelius (Ingela Nilsson ej närvarande)
* Höstens utbildningar är genomförda och nu är det återrapportering i IdrottOnline av både 
utbildningar och läger som delvis återstår. En del krångel då Blekingeföreningar inte hittas när man 
söker, det går att lägga till dem manuellt, men då saknas kopplingen till rätt förening sen för SFIF.
* Projektet med dommarutbildning på webben inkl. filmer avvaktar nu besked från Björn Lindén/SFIF 
om vi kan använda kvarvarande projektmedel, 40 tusen, till detta. Michael har haft en dialog men ej 
fått besked ännu, förhoppningsvis får vi det innan årsskiftet.
* Löparprojektet som vi hade från slutet av 2014 och under våren 2015 med Peter Lönn som 
ansvarig avslutades inte på ett bra sätt. Peter hade mycket kontakter med löparföreningar, skickade 
ut enkäter och fick in en del svar, bjöd in till en träff och lite mer. Vi saknar dock en slutrapport, som 
även behövs i redovisningen gentemot SFIF, Michael försöker reda ut detta.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Lugnt nu efter intensivt planering av 2018 under sep-okt med alla sanktioner, DM och centrala 
tävlingar. Några eftersläntare dock. Inget nytt nu med de oklara DM 2018, nämligen arrangör för 
Stafett-DM, Lag-UDM-kval 1 södra och finalen samt datum för 10.000m. Lite planering för IDM-
helgen har inletts, inbjudan finns på nätet och några nyckelpersoner är uppbokade.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen (Maria Jonasson ej närvarande)
Lugnt nu, skrivelse till Verksamhetsberättelsen är på gång, senare dags att börja titta mot IGM.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Lugnt på hemsidan senaste tiden, nu fullt fokus på Verksamhetsberättelsen och så även ett tag 
framöver, snart kommner även bokslut, IDM-helgen och förberedelser inför vårat årsmöte.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Finns på hemsidan under Organisation. Patrik gick igenom december.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Markus har kontakt med kommittén och stämmer av läget då och då. Senaste tillskottet Stefan 
Carlsson, Hovslätt/Jkpg har redan nästan gjort färdigt arenaresultat satta inom Jkpg län och 
fortsätter sen med arenaresultat satta inom Kronobergs län. Därmed har vi full täckning nu. Mycket 
kommer vara klart till årsskiftet eller strax därefter, kanske kan en preliminär version av resultaten 
läggas upp på nätet, som nog föreningarna skulle ha nytta av.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* 21-22 oktober var Ronny på en Veteranombudskonferens på Bosön med ca: 30 deltagare, mest 
veteranrepresentanter för landets olika distrikt. Arne Ljungkvist höll en intressant föreläsning om 
doping. Johan Storåkers har tagit på sig att koordinera veteranfriidrotten i landet, det går bra att höra
av sig till honom, eller Mattias Sunnerborn. Det kommer bli ett till möte första halvan 2018.
* Bra nationell veteranstatistiksida finns.
* VDM-tävlingar 2018 är klara med undantag av datum för 10.000m.
* Beslut togs att Villstad-Egons vandringspris till bästa tremannalag i Veterancupen justeras så att 
sprintsträckan 100m tillkommer.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad med resultat eller prognos för samtliga områden 2017 nu, dvs många nyheter, i 
de flesta fall blir utfallet dock i linje med budget så när som på någon tusenlapp hit eller dit, bara två 
lite större avvikelser: UC-FIG-lägret slutade +21 tusen (budget +30) och för Lördagsträningarna i 
TKA ligger vi ännu bara +4 tusen (budget +15), där kan det dock tillkomma något innan årsskiftet. 
Tillkomma ska även en medaljinventering av Tjalles göra, som kan göra skillnad på flera tusen. 
Annars pekar året mot minus 30-35 tusen nu, jämfört med budget +/-0, men hade höstens 
utbildningar inväntats och tagits med i 2017 års resultat hade vi landat kring 0. Vi avvaktar också 
besked från SFIF angående filmprojektet för domarutbildning, det kommer dock inte påverka vårt 
resultat. Markus har nyligen gjort en preliminär budget för UC Småland-Blekinge och återkommer 
här med en komplett budget som vi får diskutera & justera på VP-mötet 16 januari.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Spelregler för styrelsen. Vi hade inget mer att säga om detta nu.

§ 14. Föreningarnas punkt

a) Ny förening – Örsjö IF
Ligger utanför Nybro och håller huvudsakligen på med fotboll. Arrangerar ett löplopp som de vill få 
sanktionerat, därav medlemskapet. De funderar även på att starta upp löpträning. I Örsjö finns en 
vandringsled som de sköter. Historiskt har de även haft fler sektioner/idrotter, men inte aktivt nu.

§ 15. Övriga frågor

a) Nominering till SFIFs styrelse
Wärnamo SK nominerar Kjell Ahnstedt och vill att SmFIF stödjer nomineringen. Vi diskuterade saken
och valde att göra det.

b) #metoo
Har varit turbulent under hösten och även Svensk Friidrott har påverkats med landslagsaktiva som 
meddelat att de blivit utsatta. I grunden är det dock inget nytt, utan problemen har alltid funnits i 
samhället och inom idrotten, bra att det nu uppmärksammas så mer åtgärder sätts in. Vi diskuterade 
vad kan SmFIF göra, gentemot våra föreningar och media. SFIF har skrivit ihop lite och länkat till 
några dokument, Markus tar med det i nästa Aktuellt-utskick samt länkar även från vår hemsida. För 
alla organisationer kan det vara bra att se över sina policydokument: står det rätt saker i dem, finns 
de tillgängliga på hemsidan, är medlemmarna medvetna om att de finns, förstår de innehållet, och 
lever organisationen efter policyn inte bara på pappret utan även i verkligheten? Vore kanske bra om
aktiva har någon kontaktperson att vända sig till, dock har en del visselblåsarfunktioner som provats 
i föreningslivet visat sig inte fungera så bra i skarpt läge. Vi skulle kunna ta hjälp av organisationer 
med mer kunskaper, Patrik kollar med SmålandsIdrotten. Vi noterar även att diskrimineringslagen 
kommer skärpas nästa år. Bra om vi har med oss #metoo och liknande vid utbildningar och läger. Vi 
får fortsätta funderingar och åtgärdsplan till och vid VP-mötet 16 januari.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Tisdag 16 januari kl. 10:00 / samling 9.30 på IFK Växjös kansli. Patrik har kollat med IFK att det är 
okej att vi är där. Mötet fokuserar på Verksamhetsplanering 2018. Mötet avslutades kl. 20.34.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
12/1 §13 Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller Alla med ansvar för något -
19/12 §4a Svara Leif Thunman angående motion Markus
19/12 §5 Löparprojektet 2014-2015, fånga upp slutrapport Michael
19/12 15b Kolla med SmIdrotten vad de kan hjälpa oss med ang metoo Patrik

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


