
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 11 sep 2018 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Maria Jonasson, Ronny Krönvall, 
Ari Turunen och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.24 efter lite problem även denna gång med
Globafys telefonmötestjänst, denna gång uppgavs ett nytt nummer och kostnad
99öre/min, men gamla nummret verkade fortsatt fungera.
Dagordningen godkändes efter tillägg av §15c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks igenom och 
reviderades, alla punkter får ligga kvar. Det enda som hänt är att Patrik varit i kontakt med Björn 
Lindén/SFIF angående Idrottslyftsbidrag för hjälptränare vid UC-tiden. Björn var positiv till detta, 
dock behöver en förening snarare än SDF vara sökande, så vi får jobba vidare med detta 
tillsammans med IFK Växjö vars äldre aktiva sannolikt ändå kommer vara hjälptränarna. 
Ansökningsperioden för inomhussäsongen 2018/2019 startar 17 sep.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* SmålandsIdrotten arrangerar en SDF-konferens lördagen 24 november i Växjö.

§ 4. Förbundsfrågor
Ordförandekonferens 17-18 november på SFIFs kansli som Patrik åker på.

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

a) Rapporter
SFIF har nyligen mailat ut att barn/ungdomstränarutbildningarna kommer göras om till 2019, bl.a. 
mer samarbete med SISU och en tillkommande kursdag för flera av utbildningarna. Med anledning 
av detta uppmanas vi inte arrangera någon 10-12års nu i höst, istället kör SFIF en ny 10-12års på 
Bosön 6-7 okt + 10-11 nov som vi uppmanas sprida inbjudan för. Det kommer vi göra, men vi har 
också redan planerat att arrangera en 10-12års den 13-14 okt + 17 nov i Kalmar, inbjudan har redan
gått ut och nu ställer vi inte in den. Våra övriga kurser i höst är 7-10år i Jkpg 29 sep + 6 okt, 7-10 år i 
Växjö fyra onsdagskvällar under okt, 12-14 år i Växjö i nov samt Löpledarutb. 29-30 sep i Eksjö.

b) Projekt Friidrottsutvecklare
Vid senaste mötet om detta med SmålandsIdrotten 31 aug i Växjö närvarade Patrik och Ingela, samt
Stefan Fredriksson och Rasmus Ax. De jobbar vidare med en projektansökan, som planeras att vara
färdig till Höstmötet. Några saker som återstår att få färdigt är tydligare målsättningspunkter, budget 
och ett skattningsverktyg att skicka till föreningsstyrelser inför att föreningsutvecklaren träffar dem. Vi
diskuterade även en tänkbar person för detta uppdrag, Patrik kontaktar och frågar.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Tävlingsprogrammet 2019 är nu under framväxt. SFIF ska vara klara med det centrala programmet
och nu under september ska föreningarna söka sanktion för sina arrangemang 2019. Samtidigt och 
en bit in i oktober planerar kommittén även DM-tävlingarna. Ett program 2019 finns på vår hemsida 
och uppdateras kontinuerligt.
* Lag-UDM-finalen arrangerades i söndags på nya Hofgårdsvallen i Sävsjö, kommittén var 
huvudansvarig, IFK Sävsjö ansvarade för arena/utrustning och föreningar med deltagande lag 
ställde upp med funktionärer. Trots ovana och flera inblandade parter gick arrangemanget bra. Vissa
föreningar smet dock lite och bidrog bara i mindre utsträckning med funktionärshjälp.
* Säsongen går mot sitt slut. På DM-nivå återstår Lag-DM och Långa Terräng-DM nästa helg, 
10.000m helgen därpå, sen bara Castoraman fram till slutet av okt. På SM-nivå VSM marathon och 
Terräng-SM i okt, terrängen går i Ekerum på Öland med Högby IF som arrangör. På GM-nivå har vi 
GM 13-14år i Eslöv nu till helgen.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
* GM 15-16 sep i Eslöv. Arrangörens fil för anmälan var besvärlig med många kolumner i bredd. 
Några anmälningar missades men ska nu vara kompletterade. 62-63 deltagare totalt, en fortsatt 
minskning mot tidigare år tyvärr. Distriktsledare blir Maria, Ari och Frida Deltin.
* GM-lägret 27-28 okt i Växjö. Inbjudan är snart klar. Klara instruktörer är Matilda Elfgaard och 
Cecilia Larsson, tillfrågade är Moa Eskilsson och Amanda Lennartsson. Yuan-Zhong Wu kan inte. 
En till att fråga är Ellen Olsson. Vi poängterar i år att tränare/ledare också är välkomna, då inget 
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Idrottslyftsbidrag tillfaller dem kör vi på reducerad anmälningsavgift, 400kr istället för 800kr. Vi 
pratade också om en tänkbar gäst som håller i en presentation/föreläsning, tänkbara vore Jakob 
Gardenkrans och Simon Pettersson, Maria tar kontakt med Adam Pettersson om han kan skicka 
kontaktuppgifter vidare.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Ganska många notiser på hemsidan sen förra mötet. Markus har påbörjat att räkna antal starter i 
sanktionerade arrangemang 2018. Framöver blir det mest jobb med att granska FRIDA-ansökningar,
ha dialog med föreningarna, uppdatera 2019 års tävlingsprogram och förbereda inför Höstmötet.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom sep-okt-nov. Tillkommer gör ett möte för UC-samordnare torsdagen 29 november
på SFIFs kansli i Stockholm som Ingela kanske kan åka på.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inomhus 2017/2018 är nu upplagt på internet. Föreningarna ombeds titta och inkomma med 
eventuella synpunkter i nästa Aktuellt-mail. För ute 2018 har Markus inte full koll på hur det går för 
statistikförarna, men Micael Lindqvist som jobbar med landsväg har tyckt det varit lite jobbigt, Anders
Grönvall skulle ge honom lite tips på hur man kan jobba effektivare, om det inte gav tillräckligt stor 
skillnad behöver vi någon mer som jobbar med landsväg.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Sen förra mötet har VDM i halvmarathon gått i Hultsfred. Annars går säsongen mot sitt slut, som 
nämndes ovan under Tävlingskommittén.
* Ronny har uppdaterat Veterancupen 2018. Färre deltagare än tidigare år. Högby leder.
* Ronny har sedan tidigare planerat att åka på den årliga Veteranombudskonferensen 10-11 nov på 
Bosön, men lite osäkert pga ögonoperation då någon gång.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu pekar det mot -9 tusen. Nytt nu är att Lag-UDM 
kommer sluta på +9 tusen mot budget +5 tusen. Många poster återstår att summera av året, men 
stora saker är främst utbildningarna och de båda lägrena där utfallet kan variera många tusenlappar 
från år till år.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
-

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor

a) Höstmötet 20 oktober i Växjö
Ari tycker det blir mycket med två helger i rad, men kommer nog ena dagen. Övriga planerar att 
närvara både fredag kväll och lördag: Markus, Patrik, Marina, Maria och Ronny. Markus gör snart en
inbjudan och förslag på dagsprogram.

b) Mångkampsträningar i Telekonsult Arena
Mångkampstränarna Cai Bolö, Tobias Ohlsson och Ange Bergvall kommer att slå ihop sina 
träningsgrupper i vinter och köra tillsammans i Växjö lördagar kl. 10-12 med start 6 okt. Vissa 
lördagar, ca: 2-4ggr under vintern, kommer det även hållas lite teori/utbildning och man går ut och 
äter tillsammans. Utomstående är välkomna, de har kontaktat Patrik, satt ihop en inbjudan och vill att
vi ska gå ut med den till Smålands föreningar. Vi är positivt inställda till detta.

c) Stavpool
Ungdomar som utvecklas i stavhopp behöver byta stav ofta och det blir dyrt för klubben att köpa in 
stavar, samtidigt som man får ett lager med stavar som inte längre är aktuella för just denna aktive. 
För att utnyttja de stavar som finns hos olika klubbar inom distriktet bättre har en tanke om en 
”stavpool” uppstått, att vi upprättar ett register på vår hemsida med vilka stavar som finns hos olika 
klubbar och att man kan låna av varandra. Vi tycker det verkar som en god idé och planerar att 
presentera det vid Höstmötet, men vi kan ju fråga någon stavtränare först också vad de tänker.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Fredag 19 oktober på Royal Corner i Växjö, start kl. 18.00 med middag. Mötet avslutades 20.43.
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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 -
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
11/9 §2 Kontakt med IFK Växjö ang hjälptränare vid UC-tiden Patrik -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


