
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 20 mars 2018 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, Ronny Krönvall, Marina Karlsson, AnnLis
Hellsten t.o.m. §7 och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.20. Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks 
igenom och reviderades. AnnLis har kollat upp mer om Metoo och rekomenderar RF:s videosnuttar 
om Trygg Idrott, Markus skriver en notis om detta framöver. Ronny har även gjort styrkort för 
veterankommittén och veteranansvarig. Övriga punkter ligger kvar på uppdragslistan.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Årsmöte Smålands Idrottshistoriska Sällskap lördag 14 april i Växjö. Arne Lundblad är anmäld.
* Årsmöte Jönköping läns folkrörelsearkiv måndag 16 april kl. 18.30 hos Gislaveds Industrimuséum. 
Markus har fullständig inbjudan plus förslag på stadgeändringar som kan vidarebefordras till någon 
eventuell som åker. Ronny kollar med Ingvar Ellbring och Sven-Erik Martinsson. Vi har ingen person 
att nominera till deras styrelse.

§ 4. Förbundsfrågor
* SmålandsIdrottens SDF-enkät besvarad av Markus. Handlade om verksamhet riktad mot familjer, 
nybörjare och motionärer. Frågor om vi som SDF bedriver sådan verksamhet, eventuella planer 
framöver och isåfall behov av stöd från SmålandsIdrotten, samt vår kännedom om föreningarnas 
verksamhet. Svar: att vi i stort sett inte bedriver någon sådan verksamhet i SDF:et, GM-lägret kan 
dock fungera för motionärer/ej tävlingsfokus. Vi har i dagsläget inga planer på detta framöver och 
behöver inget stöd från SmålandsIdrotten. Sådan här verksamhet bedrivs i föreningarna, dock 
ganska okänt för oss vilka föreningar och omfattning. Vi diskuterade saken mer nu på mötet och sa 
bl.a. att sådan här verksamhet kan vara bra, men svår att få till pga ledarbrist. Vi är också en 
”tävlingsidrott” där sådan här verksamhet blir svår att integrera i kärnverksamheten utan blir ett 
komplement lite vid sidan av. Det är dock en tydlig trend de senaste åren både från aktiva & 
förändrar, med intresse för träning men inte tävling, samt från SmålandsIdrotten och RF med 
styrning mot mer bredd/motionsverksamhet, inte nödvändigtvis istället för tävling, men som ett 
komplement. Just för barn (upp t.o.m. 12 år) finns även dragning även bort från tävlingsmomentet.
* Förbundsstyrelsen har nu kommenterat de inkomna motionerna till Förbundsårsmötet 24-25 mars i 
Eskilstuna, finns även mer material inför mötet att läsa nu på friidrott.se

§ 5. UC Småland / Blekinge - (Ingela Nilsson & Jacob Brideau ej närvarande)

a) Rapporter
UC Smålands hemsida är uppdaterad, Jacob har fått inloggningsuppgifter och kommit igång, bra.

b) Möte med SmålandsIdrotten 8 mars
Patrik och Ingela närvarade. Handlade liksom tidigare möten om inkludering, men frågan om stöd till 
oss för operativ verksamhet togs också upp. Det finns ett projekt där ”fotbollsansvariga” från SDFet 
åker ut och besöker föreningarna tillsammans med SISU där de jobbar med föreningsutveckling, 
föreningen kan få hjälp att ta fram ett infoblad om sig att dela ut, hjälp vid träningspass förekommer 
också. Något liknande projekt skulle vi kunna köra med friidrott ihop med SISU. Inom området 
inkludering finns ett utbildningshäfte som delas ut vid SFI till nyanlända med information om ett flertal
olika lagidrotter. Detta är framtaget av SISU i samarbete med dessa idrotters SDF, och en 
friidrottsvariant skulle vi också kunna ta fram ihop med SISU. Nästa möte blir 12 april, om någon mer
från oss än Patrik & Ingela är intresserad går det bra att vara med.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
DM o VDM 10.000m är nu klart, kommer gå 22 sep, arrangör Jkpg friidrottskrets. Lag-UDM-finalen 
kanske kan gå i Sävsjö med funktionärshjälp utifrån, IFK Sävsjö lämnar besked efter 25 mars. Lag-
UDM-kval 1 södra kanske kan gå i Skruv söndag 20 maj med funktionärshjälp utifrån, vi avvaktar 
besked om det. Återstår gör även Stafett-DM och där lutar det åt att det inte blir något pga begränsat
intresse både att delta och att arrangera.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen (Maria Jonasson ej närvarande)

a) Efter GM
Distriktsledare på plats var Maria, Hedvig och Frida, Ari har inte haft kontakt med dem ännu efter 
GM. Som konstaterats tidigare hade vi betydligt färre aktiva på plats nu jämfört med ifjol, men 
tappade ännu mer poängmässigt. Vi diskuterade åter igen ämnet som blivit allt mer aktuellt de 
senaste åren att ungdomar tränar friidrott men inte tävlar. En orsak kan vara mindre kontakt inom 
föreningen, ledare ringde förr i tiden runt och lockade till tävlingsaktivitet. Nu är det vanligare att 
aktiva och dess föräldrar får sköta detta själva och då åks det mindre på tävlingar.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Efter årsmötet ganska normal aktivitet på hemsidan med 1-2 notiser per vecka. Styrelse och 
kommittéer ska nu vara uppdaterade till 2018 under fliken Organisation. Även diverse maillistor. Med
tävlingsprogrammet finns alltid en del att göra, ändringar/tillägg, inbjudningar och resultatlistor. 
Övrigt kansliarbete har varit att skriva protokoll från årsmöteshelgen och en del inom ekonomin, 
skickat ut fakturor på IDM-helgen och Service-avgifter, betalat ut diverse reseersättningar och 
inkommande fakturor. Framöver väntar bl.a. redigering av både Smålands-Bästa och Kalendern som
två större saker. Om styrelsen har någon tanke angående Kalenderns framsida får man höra av sig, 
brukar bli någon aktiv som varit med länge och tävlat aktivt även upp i seniorålder, men kanske inte 
riktigt nått så högt att den fått så mycket uppmärksamhet.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom mars-april. Markus uppdaterar, bl.a. lägger in ungdomskommittémöten via telefon
i april och maj.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Anders Grönvall har nu tagit tag i de sista bitarna så nu ligger en preliminärt färdig utestatistik 2017 
på nätet, föreningar o enskilda är uppmanade att inkomma med rättelser och saknade resultat, 
annars återstår att ta fram poäng och sen redigerar Markus fram en tryckt Smålands-Bästa som 
kommer ges ut vid Terräng-DM 28 april i Eksjö.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterancupen 2018 är nu klar i och med arrangör & datum för 10.000m. 100m och 200m har 
tillkommit. För att fler ska hitta enklare till veteranhemsidan gör Markus en större länk på hemsidan.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 och nu ligger vi +4 tusen mot det när några saker blivit klara.
Höstens utbildningar gick bra (+7 tusen mot budget), IDM-helgen hade färre starter (-5), årsmötet 
kostade mer (-4) främst pga annat hotell, och vi har fått 16 tusen mer i extra UC-bidrag av SFIF. Sen
några mindre avvikelser. Personalens löner räknas upp med 2,0% från april enligt Unionens centrala
3 års-avtal som sträcker sig fram till 2020-03-31.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Ett antal styrkort / arbetsbeskrivningar återstår att göra klart enligt uppdragslistan.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
Till Förbundsårsmötet 2019 och framåt bör SmFIF ha 1-2 representanter, i år endast 2 totalt från 
Småland av 9 möjliga och ingen alls från SmFIF då Michael Ostrelius nu slutat i styrelsen (den andra
är Fredrik Ahlström, IFK Växjö). Vi får jobba på detta till nästa år. Även fler totalt från Smålands 
föreningar. Nu har ett flertal mail skickats ut, även nämnts på vårat årsmöte. Många föreningsledare 
tycker nog inte Förbundsårsmötet berör dem tillräckligt mycket för att prioritera en helg, men vi kan 
prova med fler personliga förfrågningar om att ställa upp som ombud vid sidan om mailutskick.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Tisdag 24 april kl. 19.15 via telefon, Ronny meddelar att han ej kan då. Mötet avslutades kl. 20.30.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
19/12 §5 Löparprojektet 2014-2015, fånga upp slutrapport Michael -
16/1 §5 Kolla med SmIdr om projektmedel för operativ verksamhet Patrik, Ingela -
16/1 §6a Första förbandsväska till DM, köpa in Patrik -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Ordförande, inkl. ”ansvarig Patrik -

utgivare” och ”personalansvarig”
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Sekreterare Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Kassör Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Utbildningsansvarig Michael -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Tävlingsansvarig Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Ungdomsansvarig Ari, Maria -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Göra klart styrkort för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)Ingela -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Tävlingskommittén Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Ungdomskommittén Ari, Maria -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Statistikkommittén Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Revisorn (står en del i stadgarna) ? -
20/3 §2 Notis om RF:s videosnuttar om Trygg Idrott Markus 23/4

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


