
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 7 aug 2018 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Maria Jonasson, Ronny Krönvall,
Jacob Brideau, AnnLis Hellsten och Ari Turunen (t.o.m. §13). 
Personal: UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.20 efter lite problem med ljudkvalitén och omstart.
Dagordningen godkändes efter tillägg av §15a.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks igenom och 
reviderades. Markus har fixat arbetsbeskrivningar för kassör, tävlingskommittén, statistikkommittén 
och revisorn samt lagt upp dessa på hemsidan, upplagda är nu även ungdomskommittén och 
veterankommittén, för ungdom är dock en uppdatering under framtagning. Övriga punkter på 
uppdragslistan ligger kvar.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget särskilt, SFIF har dock mailat för ett tag sedan och bett om verksamhetsplaner för 2018-2019, 
uppgifter om styrelsens sammansättning samt datum & ort för vårat Höstmöte. Markus har svarat 
men sagt att vi återkommer ang. höstmötet (se §15a).

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge - Jacob Brideau och Ingela Nilsson

a) Rapporter
* Ingela närvarade vid en nationell UC-samordnarträff 4 aug i Huddinge i samband med JSM. 
Anders Rydén höll i mötet och det handlade om 10-14års-utbildningen som håller på att göras om, 
blir klart nu i slutet av aug och träder i kraft 2019.
* Löpledarutbildningen 28-29 sep råkar ligga samtidigt som Lidingöloppet, kanske inte så bra, 
eventuellt ändras datumet.
* Ingen har hört något om hur det går med filmandet till den webbaserade 
grenfunktionärsutbildningen. Jacob kollar med Michael Ostrelius som nog har koll på läget.
* SmålandsIdrotten arrangerar en utbildning ”Fysisk grundträning för ungdom” 6-7 okt i Habo som de
vill att vi sprider till våra föreningar, Markus tar med det i nästa aktuellt-mail.

b) Projekt Friidrottsutvecklare
Detta har kommit ytterligare en bit på vägen, flera dokument är framtagna men inte riktigt klara: 
Ansökan om projektmedel till SmålandsIdrotten, målsättning med projektet/tjänsten,  
arbetsbeskrivning, platsansökan/annons samt lite text och powerpoint som stöd vid 
friidrottsutvecklarens möten med föreningar. Patrik har diskuterat detta med Stefan Fredriksson. 
Markus mailar de anställningsavtal vi nu har inom SmFIF till Patrik. En viktig punkt som återstår är 
att hitta någon lämplig person för detta, vi har ingen klar/tänkbar ännu. Nästa möte blir v.35-36.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Efter förra mötet har DM 5000m & marathon körts på Öland, båda med Högby IF som arrangör och
färre deltagare än tidigare år.
* Ett papper/formulär för DM-kontrollanter att fylla i finns på hemsidans arkiv, men används sällan. 
Muntlig eller kort skriftlig rapport har nu bara framförts till tävlingskommittén eller på nästkommande 
styrelsemöte. Vore bra om en tydligare rapport skrevs ihop och denna bör även skickas till 
arrangören. Vi får bättra oss här framöver. Markus brukar numera i alla fall maila ut till arrangörerna 
vilka DM-kontrollanter som blivit utsedda så de vet vem som kommer.
* Framöver väntar Lag-UDM-final söndag 9 sep i Sävsjö med tävlingskommittén som huvudansvarig 
och klubbarna med finallag hjälper till med funktionärer, en del planering gjordes i maj/juni men sen 
paus, dags att fortsätta detta nu. Patrik, AnnLis och Kjell anmäler sig som funktionärer.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
* Inbjudan GM är klar, utskickad och ligger på hemsidan. Det blir ett nytt sätt att anmäla, fungerar 
förhoppningsvis bra. Sista anmälningsdag till oss är söndag 19 aug, men funkar om det droppar in 
någon dag senare.
* GM-lägret 27-28 oktober, Hedvig jobbar på att skaffa instruktörer. Telekonsult Arena är bokad.
* Arbetsbeskrivning för ungdomskommittén är upplagd på hemsidan, men en uppdaterad version är 
under framtagning, Frida jobbar med det.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Efter junimötet fortsatt många notiser på hemsidan resten av juni och första halvan av juli, sen paus 
2v innan det nu blivit fart igen senaste veckan. Bl.a. en ny nyligen om diverse utbildningar som 
SmålandsIdrotten och SFIF arrangerar, vi har skrivit i vår verksamhetsplan som vi skickat till 
SmålandsIdrotten och som påverkar storleken på vårat SDF-bidrag att vi ska informera om dessa, 
så bra att det nu är genomfört. Tävlingsprogrammet har också fyllts på med många resultatlistor 
(maj)-juni-juli. Annars har Markus gjort ett antal arbetsbeskrivningar och lagt upp på hemsidan.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom juli-aug-sep-okt.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inomhus 2017/2018 var så gott som klart i juni men Anders Grönvall har inte riktigt haft tid att 
sammanställa det sista och publicera på nätet ännu. För ute 2018 vet Markus inte riktigt hur 
statistikförarna ligger till, men antar att de jobbar på. AnnLis meddelar att hon gör det.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Ronny åker på den årliga Veteranombudskonferensen på Bosön 10-11 november.
* Få deltagare på VDM 5000m och marathon.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu pekar det mot -13 tusen. Nytt nu är att en 7-10års-
utbildning tillkommit i höst vilket vi bör få 5 tusen extra i UC-bidrag för. Vi har även fått en tusenlapp i
ersättning av PostNord för ett andra borttappat paket. Annars kan även nämnas att vi fortfarande 
inte fått någon slutrapport hur vårens utbildningar gått från SISU, och det är några Service-avgifter 
som ännu inte är betalda och där kanske vi tappar 1-2 tusen.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
-

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor

a) Höstmötet
Vi bestämde lördagen 20 okt i Växjö med styrelsemöte på fredagskvällen, start 18.00 med middag. 
Markus bokar samt meddelar SFIF och deras representant Ulrika Pizzeghello.

§ 16. Nästa möte samt avslut
* Tisdag 11 sep via telefon kl. 19.15.
* Mötet avslutades.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Ordförande, inkl. ”ansvarig Patrik -

utgivare” och ”personalansvarig”
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Utbildningsansvarig Jacob / Michael -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)Ingela -
29/5 §2 Kolla med Björn/SFIF/Idrottslyftet om hjälptränare vid UC-tidenPatrik -
26/6 §13a Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på Markus -
7/8 §5a Kolla med Michael O ang filmning till grenfunktionärsutbildn. Jacob 11/9

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


