
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 23 april 2019 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten,
Maria Jonasson, Ari Turunen, föreningsutvecklare Ingemar Hedin och kansliansvarig
Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.16. Dagordningen godkändes efter tillägg av 16c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. 

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Göteborgsvarvets Expo
Vi har fått erbjudande/reklam om att köpa en monterplats för 14.500 kr + moms. En tanke vore att 
SmFIF här skulle marknadsföra ett gäng Smålandslopp och att respektive arrangör betalar en 
summa till SmFIF och skickar med oss marknadsföringsmaterial. Vi är dock tveksamma om det 
skulle slå så väl ut och vara värt mödan och beslutade att tacka nej.

b) Jönköpings läns folkrörelsearkivs årsmöte måndag 6 maj
Ingvar Ellbring åker på detta.

c) Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte lördag 25 maj i Jönköping
Ronny och Arne Lundblad åker på detta.

d) Friidrottens ledarveteraner tar gärna emot ett ekonomiskt bidrag av oss som stöd till sin 
verksamhet
Vi beslutade att skänka 200 kr.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Rapport SFIFs Förbundsårsmöte 23-24 mars i Karlstad
Patrik och Markus närvarade, samt från IFK Växjö Fredrik & Elizabeth och våra tre YALA-ungdomar 
Frida, Hedvid och Carl. Bl.a. beslutades att slopa åldersgränsen för förbundsstarters, nya 
tävlingsregler för barn/11år kommer att införas, SOCRA kommer implementeras i Svensk Friidrott, 
med mera. Utförligare notis/rapport finns på vår hemsida.

b) SDF-konferens med SmålandsIdrotten 24-25 maj i Jkpg i samband med Riksidrottsmötet
Markus och Ingemar är där fre-lör och på lördagen går de på passet ledarutveckling, AnnLis och 
Kjell tillkommer på lördagen där AnnLis går på styrelseutveckling och Kjell på inkluderings- och 
jämställdhetspasset. SmålandsIdrotten hade nyligen en träff som Patrik och Ingela närvarade vid där
man bl.a. informerade om denna SDF-konferens, t.ex. gick igenom helgens program och nämnde 
några motioner till RIM, som att dopingkontroller även ska ske i lågriskidrotter, ev. LOK-stöd och 
Idrottslyftsbidrag för +65år och personer med funktionsvariation. Unga ledare bjuds också in till RIM-
helgen, 30 platser finns och Markus kollar upp sista anmälningsdag för detta och informerar våra 
YALA-deltagare om de ev. är intresserade. Annat som SmålandsIdrotten informerade om vid träffen 
nyligen var projektmöjligheter framöver, där vi fick berätta lite om vårat Friidrottsutvecklar-projekt, 
Inkluderingswebben togs också upp, samt att Smålands IF och SISU Idrottsutbildarna Småland, som
i dagsläget redan samarbetar djupt under namnet SmålandsIdrotten, framöver kommer slås ihop 
formellt till en organisation med namnet RF SISU Småland.

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

a) Rapporter
Patrik meddelade att 10-12 år hade 7 deltagare, löpledare 9 st och distriktsdomare 9 st. Vårens 
kurser är nu slut. UC-styrgruppen har möten då och då numera, nästa blir 11 juni.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar rapporterade att han nu kommit igång och bl.a. haft ett möte med Patrik och ett med 
SmålandsIdrottens Stefan Fredriksson. Själv har han kollat runt på hemsidor och ringt ett antal 
föreningar där responsen dock varit lite tveksam till att träffas. Ingemar tror mycket på att vara ute på
tävlingar och träffa/prata med nyckelpersoner, föreningarna har inte så värst många riktigt aktiva 
ledare, även om antalet ledare inkl. mer passiva sådana kan vara fler på pappret. IFK Sävsjö har i 
alla fall nappat på att träffa Ingemar och ett möte är inplanerat i maj, även Tranås AIF och Södra Vi 
IF är på gång med möten. Ingemar har även haft kontakt med Anna Ek i IK Hakarpspojkarna som är 
en bra kontaktperson gentemot veteranfriidrotten. Ingemar har tagit fram ett informationsblad som 
kan delas ut vid föreningsbesök. Något annat vi vore material om Frisk friidrott. Kan vi bjuda in (fler) 
ledare till Höstmötet? Generellt får man gärna maila eller ringa Ingemar om man har tankar/idéer om
vad vi/han kan göra inom projektet.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Några datumbyten i det nationella programmet på sistone har rört till det för oss. USM-JSM 
mångkamp har bytt helg till 14-15 sep och krockar därmed med vårat Lag-DM, UNM-JNM 
mångkamp har också bytt helg till 8-9 juni och krockar därmed med vår Stora DM-helg. Lag-SM-
kvalet har bytt datum till söndag 2 juni, vilket dock inte stör oss. Vi diskuterade att ev. flytta Lag-DM 
men beslutade att ligga kvar. En till aktuell sak under tävlingskommittén är att ta fram förslag på hur 
vi bättre ska säkra upp funktionärerna till IDM-helgen, dock inget nytt i den frågan nu.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
* IGM 16-17 mars i Växjö hade 56 anmälda aktiva som gjorde 171 starter, vilket totalt sett är ungefär
som tidigare år, det som skrämmer är att hälften är från IFK Växjö själva, dvs väldigt klent från övriga
Småland där ett flertal större föreningar bara har några enstaka eller ingen alls.
* Kommittén har försökt få till ett telefonmöte på sistone men inte lyckats än, kommer dock snart då 
hösten behöver planeras.
* Maria och Frida kommer närvara vid Lag-UDM match 1 lördag 25 maj i Jönköping.
* Höstens läger. Ari har fångat upp att några föreningar känner sig tveksamma att betala hela 
lägeravgiften på 800kr som det kommer bli nu för dem när Idrottslyftsbidragen plockas bort. Ari har 
även varit i kontakt med Björn Lindén på SFIF som sagt att det inte är någon idé att försöka ”lägga in
någon utvecklingsverksamhet i samband med lägret” för att ändå kunna få behålla bidraget, något 
bidrag blir det inte för vårat yngre läger. Däremot kanske för UC-FIG-lägret som vänder sig till äldre 
och där det är lättare att lägga in ”riktig” utbildning/utvecklingsverksamhet”. Om föreningarna 
subventionerar avgifterna helt, delvis eller om föräldrarna betalar är olika mellan föreningarna. Vi 
diskuterade ev. sänkning till 600kr, om ledarna kunde genomföra lägret mer på ideell basis samt 
möjligheten att Ingemar får vara lägergeneral som en del av Friidrottsutvecklarprojektet så lägret 
sparar in på den kostnaden, inga beslut togs dock. Markus tar med den uteblivna lägersubvensionen
i nästa Aktuellt-mail till föreningarna.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
* Efter årsmötet har större saker för Markus varit att delta på SFIFs årsmöte och redigera fram 
Smålands-Bästa ute 2018 och Kalendern 2019.
* Framöver blir det att dela ut dessa skrifter vid Terräng-DM 28 april + utskick och fakturor på dessa.
* I framtiden kommer kanslitjänsten antagligen påverkas genom att lägga ut ekonomin på 
Idrottsservice Småland AB (mindre för Markus att göra) och sammanslagning Smålands FIF och 
Blekinge FIF (mer för Markus att göra). Inget dock klart ännu, blir möten om detta framöver. I 
samband med RIM-helgen kommer Markus ha ett möte med Axel Nykvist som jobbar för 
Idrottsservicebolaget för att undersöka möjligheten att de tar över ekonomihanteringen närmare.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom april-juni.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Smålands-Bästa ute 2018 är färdigredigerad och tryckeriet jobbar med den, ska vara klar och delas 
ut vid Terräng-DM 28 april. Inomhussäsongen 2019 är slut, Stefan är klar med Jkpgs & Kronobergs 
län, AnnLis har lite kvar med Kalmar län och oklart hur Birgitta ligger till med arenaresultat satta 
utanför Småland.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veteranhemsidan är uppdaterad. Utomhussäsongen börjar nu på söndag med VDM i terräng.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ligger nu -28 tusen mot budget +/-0, dvs lite bättre än förra rapporten (-30). 
Känt sedan tidigare är att lägre överskott vid Höstens utbildningar (+16 mot budget +40) och IDM-
helgen (+48 mot budget +55) förklarar detta underskott. Nytt i denna rapport är lite nedjusterat 
resultat IDM-helgen, att Årsberättelsen och Årsmötet kostade 9 respektive 16 tusen, vilket är 1-3 
tusen mer än budget, 114 tusen in på Service-avgifter är också -2 mot budget. På plussidan att vi 
fått 170 tusen i SDF-bidrag från SmålandsIdrotten, 9 tusen mer än budget och slutar i linje med 
budget gör SDF-bidraget från SFIF (34 tusen), liksom beräknade totalkostnader 2019 för 
Kanslitjänsten (411 tusen) och UC-tjänsten (131 tusen).

§ 14. Styrelsens utvecklingsarbete
Denna punkt stryks från dagordningen framöver så vi i regel inte har något att säga om detta så ofta,
dock ska vi försöka få till något fysiskt möte och jobba med utveckling varje år, t.ex. i sep/okt. Ett 
sådant är inplanerat nu i år, Patrik och Stefan Fredriksson på SmålandsIdrotten har börjat planera.

§ 15. Föreningarnas punkt
-

§ 16. Övriga frågor

a) Nya kläder till SmFIF
Patrik har kollat med Craft och de samarbetar bl.a. med Intersport i Växjö där vi kan få enstaka plagg
tryckta med vår logga. Några förslag på olika plagg finns, dock väntar Patrik på prisuppgifter.

b) Eventuell ihopslagning med Blekinge FIF
Patrik och Markus träffade Blekinges Bosse Nilsson och Lars Molin vid Förbundsårsmötet och de 
hade då ett litet möte om detta. Planeringen framöver är att sätta ihop en arbetsgrupp, som blir 
dessa fyra personer plus att Ari nu tillkommer. Var och en får fundera över frågeställningar att ta upp
för diskussion, maila dessa till arbetsgruppen, sen planerar vi in ett möte och diskuterar detta. 
Slutsatserna blir ett första förslag som mailas ut till alla föreningar som då har möjlighet att komma 
med synpunkter, ett justerat förslag läggs fram vid årsmöten där beslut tas. Vi tänker oss att vi 
tidigast kan gå ihop 2020, annars 2021 som vore i linje med SFIFs organisationsutredningsplan. 
Rent praktiskt skulle arbetet kunna omfördelas inom distrikten redan innan sammanslagningen sker 
formellt. Lämpligtvis går någon från Blekinge in i vår styrelse, vi har ju en vakant plats redan nu och 
Lars har uppgett intresse att gå med. Vi har tidigare även uttryckt ambitionen att utöka styrelsen till 
fler personer än nuvarande ordförande plus sex ledamöter.

c) Inkluderingswebben
SISU har ett filmklipp som AnnLis rekomenderar att man tittar på.

§ 17. Nästa möte samt avslut
Onsdag 22 maj kl. 19.30 via telefon. Mötet avslutades 20.47.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
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 23/4
8/3 §7a Ta fram förslag på fler funktionärer till IDM-helgen Tävl.kom, styrelsen sep
8/3 §17b Projekt kasttränare Patrik/Anders Axlid -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


