
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 29 maj 2018 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, AnnLis Hellsten, Maria Jonasson,
Ronny Krönvall (från §6), Ari Turunen (från §7) och kansliansv. Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.21. Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks 
igenom och reviderades. För hjälptränare vid UC-tiden får vi vända oss till Björn/SFIF/idrottslyftet 
istället, det var därifrån IFK Växjö tidigare fått hjälp.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Större postutskick från SFIF med info om Säsongsmångkamp – Markus skriver en notis, 
Friidrottsskola (notis redan skriven), Friidrott för fler – Markus skriver en notis, några publikationer 
som SFIF ger ut, info om framtagning av nytt statistiksystem (notis skriven), reklam för Finnkampen 
och SM-milen, samt en hel del annan reklam från företag/SFIFs sponsorer.

§ 4. Förbundsfrågor
Se ovan.

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

a) Rapporter
* Ingela är på väg att uppdatera den historiska deltagarsammanställningen med våren 2018.
* Ut och träffa föreningar? Tranås AIF har efterfrågat att vi kommer, dock har vi tyvärr kännt att en 
vardagskväll (då de brukar ha sina styrelsemöten) långt uppe i norra Småland varit svårt att åka till. 
De har dock Stora VDM nu 9-10 juni där bl.a. AnnLis, Maria och Ronny kommer närvara.
* Fortbildning utbilningsutbildare 7-8 sep. SFIF har bjudit in aktiva utbildare, för vår del främst Lasse 
och Matilda Elfgaard. Ingela jobbar med denna fråga.

b) Möte med SmålandsIdrotten 3 maj
Patrik, Ingela och Jacob 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. 20% har 
tidigare varit på tal men det räcker inte så långt så höjning till 50% diskuterades. En 
arbetsbeskrivning är påbörjad, Stefan Fredriksson hjälper till här. Den folder med info om friidrott 
(grenar, värdegrund, m.m.) som vi tagit fram ihop med SmålandsIdrotten och som kan delas ut vid 
föreningsbesök har nu också uppdaterats. Nästa möte blir 14 juni.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Kommittén hade telefonmöte 23 maj, dock bara Markus och Lasse Elfgaard som deltog. En del 
mail vid sidan om också. Diskussion om planering och genomförande/funktionärsbehov av Lag-
UDM-finalen 9 sep i Sävsjö där TÄK är huvudansvariga och föreningarna med finallag hjälper till 
med funktionärer (liksom vid IDM-helgen). 
* Vi tog beslut att 12st 11års-lag ska gå vidare till final (istället för 6st), 6st från norra och 6st från 
Södra. Fördelarna bedömdes överstiga nackdelarna. 
* För DM-kontrollanter har AnnLis, Lasse och Markus satt upp sig på alla utom marathon och 
10.000m resten av året. 
* Nu i helgen som gått gick Mångkamps-DM i Ljungby där Marina var på plats. Marina redogjorde för
arrangemanget som i stora delar var bra trots oflyt med vädret.
* Nästa helg går Stora DM-helgen samtidigt som Götalandsserien. För att undvika liknande krockar 
kommande år får vi avvakta med definitivt DM-program till efter Götalandsregionens årsmöte. I år 
har vi övervägt olika alternativ när krocken uppdagats, men när vi inte kom på något bra alternativ 
valde vi att ligga kvar.
* IGM 2019. Ansökan att arrangera detta skulle nu varit inne men Götalandsregionen skriver att 
ingen har sökt. IFK Växjö har tidigare uppgett att de är intresserade av att arrangera vartannat år, 
och då skulle det vara dags igen 2019. De firar dock 100år då, kanske har påverkat. Patrik kollar.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
* Lag-UDM-kvalen. Maria närvarande vid Norra gruppens match. Lasse Elfgaard var bra speaker 
som intervjuade flera aktiva. Premiären med mixade lag hade hanterats lite olika mellan 
föreningarna, vissa hade mixade lag medan andra hade fortsatt rena pojk/flicklag. Vid Södra 
matchen var Patrik starter och han rapporterar att få lag var med, IFK Växjö och Ljungby FIK hade 
ett flertal men sen nästan inga alls, bl.a. saknades Kalmar som hade anmält lag i alla tre klasserna 
men inte kom med något. I P13 endast två Växjö-lag. Själva arrangemanget gick bra.
* Kommittén har haft ett telefonmöte där planering inför höstens GM i Eslöv var en av de större 
punkterna på dagordningen. Arrangörens inbjudan väntar vi på, sen som vanligt görs en Smålands-
variant av den som mailas ut till våra klubbar i juli ungefär. 
* Daniel Bergin/SFIF har mailat och frågat vem som ansvarar för uttagningen till GM. Svar: 
ungdomskommittén som helhet snarare än någon viss person. Markus svarar honom. 
* Ungdomskommittémailen ungdom@smfif.se Efter lite diskussion valde vi att behålla den då det 
finns ett stort antal kontakter sparade där, annars används den bara till IGM, GM och läger och läses
sparsamt där i mellan. Mycket spam att rensa.
* Även diskussion (igen) på temat aktiva som tränar friidrott men inte vill tävla.
* Nästa telefonmöte 12 juni.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Kalendern & Smålands-Bästa delades ut till föreningar vid Terräng-DM och har även skickats ut per 
post till ett tiotal föreningar som beställt men inte var på plats i Eksjö, samt 1ex till övriga föreningar 
och enskilda SmFIF:are. Fakturor på beställda exemlpar utskickade. På hemsidan inte så många 
notiser, men några och flera om annat än rapporter från mästerskapstävlingar. Alltid lite jobb med 
tävlingsprogrammet, inbjudningar och resultatlistor. Arbete kring tävlingskommitténs möte 23 maj. 
Även sammanställning av hur vi hanterar personuppgifter inom SmFIF med anledning av nya 
GDPR-lagen. Lite ledigt har Markus också haft på sistone. Dock inte gjort färdigt 
arbetsbeskrivningarna ännu för sekreterare, kassör, tävlings- och statistikkommittén.

§ 9. Verksamhetsplan. Patrik gick igenom maj-aug.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Utomhus 2017 klart, tryckt och utdelad. Inomhus 2018 snart klar för en första publicering på nätet.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Två veterantävlingar hitintills ute 2018: VDM i terräng i Eksjö och Veteran-EM non stadia i Spanien. 
Ronny berättade även om annat aktuellt i sitt liv, bl.a. mycket jobb inför DM-helgen i Värnamo.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu pekar det mot -19 tusen. Nyheter efter förra 
rapporten är att få fått in en till anmälningsavgift (2.200kr) för en utbildning i höstas. Service-avgifter 
är nersatt med 550kr pga att Lenhovda IF utträdit och det är fler utskickade fakturor som är osäkra. 
SDF-bidraget från SmålandsIdrotten blev hela 161 tusen (+14 tusen mot budget). SDF-bidraget från 
SFIF blev 34 tusen (i linje med budget). Förväntat UC-bidrag från SFIF har sänkts med 10 tusen pga
vårens inställda 12-14år. För Kalendern och Smålands-Bästa har den sjunkande trenden i antal 
beställda exemplar fortsatt och gjort att vi gått någon/några tusenlappar sämre än budgeten här.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
 a) GDPR
Markus har gjort en sammanställning på hur personuppgifter hanteras idag inom SmFIF, inkl. en del 
tveksamheter som vi bör ändra för att leva upp till GDPR. I många fall handlar det om tydligare 
information till de personer vars uppgifter vi samlar in, och bättre uppdatering, men en del uppgifter 
kanske vi ska sluta med. Vi diskuterar detta vidare och tar beslut vid nästa fysiska möte 26 juni.

§ 14. Föreningarnas punkt
IFK Sävsjö har tidigare bjudit in oss att närvara vid deras planerade invigning av nya arenan 10 juni, 
men sen blev det inställt pga att banorna blev klart för sent. Vi är istället välkomna 9 sep i samband 
med Lag-UDM-finalen.

§ 15. Övriga frågor
-

§ 16. Nästa möte samt avslut
* Tisdag 26 juni i Växjö, start med äta ute kl. 17.00, klart att vi får vara på IFKs kansli.
* Mötet avslutades kl. 20.50.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
19/12 §5 Löparprojektet 2014-2015, fånga upp slutrapport Michael -
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) ? -
29/5 §2 Kolla med Björn/SFIF/Idrottslyftet om hjälptränare vid UC-tidenPatrik -
29/5 §3 Notis om Säsongsmångkamp och ”Friidrott för fler” Markus -
29/5 §6 Kolla med Fredrik/IFK Växjö om IGM 2019 Patrik -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


