
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 24 april 2018 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Jacob Brideau, Marina Karlsson, AnnLis Hellsten, Maria
Jonasson, Ari Turunen och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.18. 
Dagordning godkändes efter tillägg av 4b & 15a.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks 
igenom och reviderades. Markus kollar med Michael angående fånga upp slutrapport från 
löpprojektet 2014-15. Sjukvårdsväska har få fått ärva av IK Hinden. Många styrkort återstår att göra.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
En mailfråga till Markus snarare än en officiell skrivelse till styrelsen, men Kalmar SK har undrat över
hur Vårruset i Kalmar har kunnat få sanktion två veckor innan Drottning Margaretaloppet. Markus har
svarat och beskrivit rutiner för sanktioneringen.

§ 4. Förbundsfrågor

a) YALA – Unga Ledar-utbildning hösten 2018 – hösten 2019 arrangerad av SFIFs 
ungdomsråd
Markus har skrivit en notis om det och Patrik har mailat inbjudan till Frida, Hedvig och Emma i vår 
ungdomskommitté.

b) Landslagets Friidrottsskola
SFIF har sedan tidigare material till friidrottsskolor med bl.a. Frida & Atle som föreningarna kan köpa 
och använda sig av, och nu 2018 har SFIF utökat materialet med inspiration från landslaget. Markus 
kollar närmare på detta och skriver en notis.

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

a) Rapporter
* 10-12 år i Jönköping avslutas nu till helgen med 6 deltagare. 7-10 år har tidigare genomförts i 
Kalmar med 12 deltagare.
* Ljungby efterfrågar hjälp med en funktionärsutbildning inför deras mångkamp 26-27 maj, en 
enklare nivå än distriktsdomarutbildningen. Jacob har inte riktigt haft tid på sistone, han efterfrågar 
också hjälp med tips på personer som skulle kunna hålla i en sådan utbildning. Kjell Ahnstedt i 
Värnamo och Martin Joabsson i Växjö är två personer. Mats Karlsson i Växjö som tidigare hållit i 
distriktsdomarutbildningar är nog inte aktuell längre. Senare i år kommer funktionärsutbildningshjälp 
på nätet att finnas med diverse videoklipp, Ljungby skulle dock behöva hjälp innan dess.

b) Möte med SmålandsIdrotten 12 april
Patrik och Ingela närvarade. Handlade liksom tidigare möten om inkludering och mångfald, samt 
frågan om vi kan få hjälp med en projekttjänst för operativ verksamhet på något sätt. Besöka 
föreningarna och dels inventera läget och som steg 2 även hjälpa dem med föreningsutveckling. 
SmålandsIdrotten har ju redan många idrottskonsulenter som kan göra en del av detta jobb, men 
vore bra om vi från friidrotten hade en egen person också. En tjänst på 20% under 1 år var på tal, 
vilket skulle räcka till att inventera läget men inte till att hjälpa föreningarna särskilt mycket. 
Projektmedel går att sökas både från SmålandsIdrotten och från Idrottslyftet, antagligen behöver vi 
vinkla ansökan mot t.ex. inkludering och mångfald för att öka sannolikheten att det beviljas. Vi 
behöver även hitta någon lämplig person som kan jobba med detta, kanske någon student på deltid. 
Vi får nog både leta efter personer att handplocka och gå ut bredare, t.ex. notis och mail till 
föreningarna, att vi söker någon. Anställning först efter att vi fått klart med finansieringen. 
SmålandsIdrotten har även i samarbete med oss tagit fram ett första utkast till broschyr som bl.a. 
beskriver friidrottens grenar och tar upp idrottens värdegrund, detta kan delas ut vid föreningsbesök. 
Nästa möte blir 3 maj då även Jacob planerar att delta.

c) Hjälptränare vid UC-tiden lördagar i Växjö efterfrågas
Vi hade sådana för några år sedan som IFK Växjö låg bakom i form av något projekt. Patrik kollar 
med dem om något liknande vore möjligt att köra igen.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Med anledning av ett inkommande mail tog Markus upp att Lag-UDM nu i år slagit ihop P11 och F11 
till en Mixklass 11år, antalet anmälda 11års-lag har blivit 22st totalt, precis som ifjol, men i och med 
endast en klass mot två ifjol innebär det bara 6 finalplatser, mot 6+6 ifjol. Betydligt mindre andel som
går vidare till final i år alltså, vilket vi nog inte tänkte oss när beslut om detta togs vid Höstmötet. Ari 
uppfattade andemeningen vid Höstmötet som att P11 & F11 skulle behållas som klasser, men att det
skulle bli fritt att fylla upp t.ex. ett P11-lag med några flickor. Den tolkningen gjorde dock aldrig 
Markus. Nu är det i alla fall en Mixklass 11 år och eventuell ändring får ske till 2019, men vi har sett 
att Jönköping som arrangerar Norra gruppens kval 1 i sitt tidsprogram ligger kvar med P11 och F11, 
Markus tar kontakt med dem och uppmanar de att ändra, samt mailar även ut till de föreningar med 
11 års-lag och klargör läget.
* Tre nya tävlingsregler 2018 har nämnts vid Höstmöte/Årsmöte, Markus lägger in en länk om detta 
under Aktuellt på hemsidan.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen och Maria Jonasson
Kommittén har haft ett telefonmöte där de pratade om Varberg och om framtiden. Maria kommer 
närvara vid Norra gruppens Lag-UDM-kval 1 18/5 i Jkpg och Ari vid södra gruppens 20/5 i Skruv.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Lugnt på hemsidan på sistone mellan mästerskapssäsongen inomhus & utomhus. Mest har Markus 
jobbat med redigering av både Smålands-Bästa och Kalendern, som nu är hos tryckeriet och 
planeras att delas ut vid Terräng-DM i Eksjö nu på lördag. Därefter även skicka ut dessa skrifter med
post, liksom fakturor på dessa, och därefter göra färdigt de styrkort som Markus är ansvarig för.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom april-juni. Meddela eventuella uppdateringar till Markus.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Utomhus 2017 är nu klart och ligger på nätet, snart finns även en tryckt Smålands-Bästa. Inför 2018 
ligger vi nu inte efter utan har alla statistikförare klara inför säsongen. Inomhus 2018 bör snart kunna
vara klart.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
Första veterantävlingen utomhus 2018 kommer nu på lördag – VDM i terräng i Eksjö.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu med nedrevideringar för både höstens utbildningar 
2017 och vårens 2018 pekar det mot -20 tusen. Smålandsidrotten hade råkat räkna fel på en 
utbildning så hösten slutade -1 tusen istället för +7 tusen som tidigare uppgivits. För våren 2018 
finns inga siffror klara, men det är nu uppenbart att vi har för lite är planerat och genomfört totalt för 
att den generella budgeten på +70 tusen/år (+35 tusen halvår) ska vara realistisk, +10 tusen kanske.
Någon löpledarutbildning var aldrig planerad, 12-14år fick ställas in, 10-12år fick endast 6 deltagare 
så 12 deltagare i 7-10års-utbildningen är det enda som kan bidra med något överskott.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Vi får jobba på med styrkorten / arbetsbeskrivningarna (se uppdragslistan).

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
a) GDPR
Ny lagstiftning som träder i kraft 25 maj och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Handlar om vilka 
personuppgifter man samlar in och lagrar i olika register, vilka som har tillgång till registren, att 
organisationen är skyldig att upplysa individer vilken data man har sparad på dem och eventuellt 
ändra eller stryka uppgifter om individen begär det. Markus skriver en notis om detta. SISU kör 
också utbildningar om detta. Lagen påverkar förstås också oss själva, vi behöver inom kort gå 
igenom vilka register vi har, vad vi ev. ska plocka bort direkt och för det som behålls ta kontakt med 
de vi har uppgifter på och informera dem så de får möjlighet att ändra/stryka om de skulle vilja.

§ 16. Nästa möte samt avslut
* Tisdag 29 maj kl. 19.15 via telefon, datumet behålls trots att Ingela ej kan då.
* Tisdag 26 juni i Växjö, start med äta ute kl. 17.00, sen möte på IFKs kansli, Patrik kollar med dem.
* Mötet avslutades kl. 20.35.

_______________________________ _______________________________
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 §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) ? -
24/4 §4b Notis om Landslagets Friidrottsskola Markus -
24/4 §5c Kolla med IFK Växjö ang hjälptränare vid UC-tiden Patrik -
24/4 §15a Notis om GDPR Markus -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


