
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 12 februari 2019 kl. 19.45 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Ronny Krönvall, 
UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.55. Dagordningen godkändes, kortare idag då
syftet med mötet främst varit att utse Smålands ombud till SFIFs Förbundsårsmöte.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks 
igenom och reviderades. Angående stavpool har Markus inte fått några svar på mailutskick vare sig 
till föreningar eller andra SDF, Ronny har dock haft kontakt med några stavkunniga personer och tar 
på sig ansvaret för att vi nu kommer vidare med stavpoolen.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Smålands ombud till SFIFs förbundsårsmöte 23-24 mars i Karlstad
Inkomna intresseanmälningar att vara Smålands-ombud (9 platser) har trots flera påminnelser från 
både Markus och Patrik bara kommit upp till följande fyra: Patrik & Markus från SmFIF, Michael 
Ostrelius från Habo FIF-04 samt Fredrik Ahlström från IFK Växjö. Vi utsåg nu dessa, Markus skickar 
in anmälan, och övriga fem platser ser ut att bli tomma.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

a) Rapporter
Anmälningstiden går ut om några dagar för 10-12år. För övriga utbildningar är inbjudningar klara 
inom en vecka.

b) Projekt Föreningsutveckling
Patrik och Ingela har haft ett till möte 30 jan med den blivande Föreningsutvecklaren Ingemar Hedin 
och SmålandsIdrottens Stefan Fredriksson. Projektmedel för 1,5 år framöver betalas ut som en 
klumpsumma till oss inom någon vecka. Ingemar och Stefan ska ha ett möte under februari och 
Ingemar bjuder vi in till vårat styrelsemöte fredagen 8 mars.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson

a) Funktionärer vid Stora IDM-helgen
De flesta föreningar har ställt upp bra med funktionärer och väl under tävlingshelgen har 
arrangemanget kunnat genomföras på ett bra sätt alla fem år med detta upplägg. Det är dock varje 
år några föreningar som inte bidragit med funktionärer som man kunnat förvänta sig, och det har 
också varit lite för mycket luckor och pusslande i sista stund för att få ihop de sista funktionärerna. 
Detta har också blivit sämre ifjol och i år, snarare än bättre. För att förbättra läget och ha klart med 
funktionärer tidigare har olika anmälningsavgifter beroende på funktionärsinsats diskuterats i 
tävlingskommittén och följande tre punkter diskuterade vi nu också:
* Krav på minst 1 funktionär per var 5e start upp till 5 funktionärer / 25 starter / helhetsansvar för en gren en dag.
* Uppfylls inte funktionärskravet blir det dubbla avgifter för alla starter.
* Tar man två grenar en dag, eller en gren två dagar, får man halverad avgift för alla sina starter.
Vi kom dock inte fram till något gemensamt beslut, men kommer diskutera saken med föreningarna 
på Höstmötet och även nämna det på årsmötet.

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

a) Inför IGM
Inbjudan är klar och utskickad sen ett tag tillbaka, sista anmälningsdag är 22 februari. Kommittén har
ett telefonmöte 28 feb.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Årsmötet
Valberedningen jobbar på med att hitta en ersättare för Jacob, förutom att vara styrelseledamot 2 år 
gärna någon som kan ta rollen som Utbildningsansvarig. Ingemar Hedin har varit på tal, men blir ju 
anställd av oss genom Projekt Föreningsutveckling och man kan inte vara anställd och sitta i 
styrelsen samtidigt enligt stadgarna. En mötesordförande behöver vi också, där kan vi hjälpa 
valberedningen om så önskas, SmålandsIdrotten brukar ställa upp med någon om vi frågar dem. 
Markus meddelade även att Verksamhetsberättelsen är klar om en vecka, och vi gick igenom vilka 
av dagens mötesdeltagare som kommer närvara fre-lör 8-9 mars så Markus kan boka hotellet.

§ 9. Övriga frågor
-

§ 10. Nästa möte samt avslut
Fredag 8 mars kl. 18.00 på Royal Corner i Växjö. Start med middag, sen möte.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)UC-styrgrupp -
26/6 §13a Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på Markus april
7/8 §5a Kolla med Michael O ang filmning till grenfunktionärsutbildn. Ingela -
15/1 §13c Ta fram en vision 2022 Styrelsen 31/12
15/1 §13c Utveckla Höstmötet Styrelsen -
12/2 §2 Stavpool, fortsatt kontakt m. stavkunniga så vi kommer igång Ronny 8/3

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


