
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Onsdag 22 maj 2019 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Maria Jonasson och AnnLis Hellsten
(från §13) samt personal: föreningsutvecklare Ingemar Hedin, UC-samordnare
Ingela Nilsson (från §3) och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg av 15c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Datum för höstens planeringsmöte ihop med Stefan 
Fredriksson kommer vara klart till nästa styrelsemöte. Angående ekonomiskt stöd för projekt 
kasttränare har vi ännu ej fått besked av SmålandsIdrotten, de ställer sig positiva men ännu inget 
beslut taget. Markus/Ingemar kollar läget med Mikael Fagerström i helgen vid RIM. En plan B är att 
istället söka medel via Idrottlyftet som isåfall senast ska vara inne nu på tisdag och ansökan måste 
komma från en förening där IFK Växjö är tillfrågad.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Jönköping läns folkrörelsearkivs årsmöte 6 maj – rapport av Ingvar Ellbring
Markus läste upp, där det bl.a. framgick att mötesdeltagarna fick en presentation om Svenska 
Arkivförbundet, i övrigt ca 30 röstberättigade närvarande och inga anmärkningsvärda beslut.

b) Anmälan Majspelen / Oskarshamns SK
En skrivelse har inkommit från en förälder vars barn deltog i Majspelen Oskarshamn och upplevde 
sig bli dåligt bemötta samt att barnet placerats ”utom tävlan” när barnet deltog i en äldre åldersklass 
och därmed inte fick medalj. AnnLis som var tävlingsledare har redan svarat föräldern och bett om 
ursäkt för bemötandet. Tävlingskommittén har fått kopia på ärendet, och SmFIFs ställningstagande 
blir att vi beklagar bemötandet men anser inte att OSK gjort fel i sakfrågan. Markus svarar föräldern.

§ 4. Förbundsfrågor

a) RFs styrelse föreslår bifall på Friskis & Svettis ansökan om medlemsskap
Avgörs på Riksidrottsmötet nu i helgen 24-26 maj i Jönköping. Vi konstaterar mest och förbereder 
oss på att innebörden, om det röstas igenom, blir att Svenska Friidrottsförbundet skulle få märkbart 
minskat RF-bidrag. För vår del mer begränsade effekter, men vi kan förvänta oss att flertalet av de 
nu 11 F&S-föreningar som är anslutna till oss begär utträde, vilket vi skulle tappa Service-avgifter på,
också tänkbart att SFIF minskar sitt SDF-bidrag/UC-bidrag om deras ekonomi försämras mycket.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

a) Rapporter
Vårens utbildningar är nu genomförda och slutrapporterade i IdrottOnline. Ingela jobbar nu med 
planering inför hösten. Förhoppningsvis får vi fler deltagare då. IFK Växjö efterfrågar också en 
distriktsdomarutbildning som de och Patrik planerar ihop. Om fler föreningar vill ha utbildningar 
arrangerade på deras ort går det bra att be om det så ska vi försöka lösa det. SFIF har även några 
utbildningar de vill att vi tar med i programmet/länkar till, vilket vi kommer göra.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar rapporterade att utomhussäsongen nu dragit igång och han har varit ute på tävlingar, bl.a. 
Junespelen och Ljungby Mångkamp, där han träffat ledare, pratat och samlat in lite kontaktuppgifter.
Han tror fortsatt på att vara ute på tävlingar och träffa ledare, han har även besökt IFK Sävsjös och 
Södra Vi IF:s träningar. Styrelseledamöter har han upplevt det svårare att få kontakt med. Ett intryck 
han fått är att föräldrar nya inom friidrotten är försiktiga, tycker tävlingar m.m. verkar krångligt och 
därför håller sig passiva snarare än engagera sig. En tanke vore att bjuda in föräldrar och liknande 
ledare till Höstmötet eller annan träff så de får träffa varandra, knyta kontakter och utbyta 
erfarenheter. Ingemar har även tittat lite på hur IK Orient i Uddevalla och det lilla distriktet jobbar 
med t.ex. samordning inför GM. Något annat han tittat på är att inom orienteringen jobbar man på att
få äldre ungdomar upp till 25 år att engagera sig som ledare, läger arrangeras med vi-känsla. 
Träning/tävling är mer sammankopplat inom orienteringen jämfört med friidrotten. Framöver kommer
Ingemar bl.a. träffa Ljungby FIK där han haft kontakt med Mia Jansson. Ingemar tar gärna mot andra
synpunkter på vad han bör tänka på eller jobba med inom detta Friidrottsutvecklarprojekt.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Götalandsregionen söker GM-arrangörer 2020 både inne och utomhus. IFK Växjö brukar arrangera
inomhus vartannat år, körde nu 2019 så 2020 är det övriga distrikts tur. Även utomhus har Smålands
föreningar varit ganska flitiga, men där vore det tänkbart att arrangera även 2020 så Markus tar med 
det i nästa Aktuellt-mail. De vill ha in ansökan senast 1 september.
* Tävlingskommittén jobbar på att få fram DM-kontrollanter 2019 och saknar ännu någon vid DM-
VDM halvmarathon 29 juni i Kalmar och DM-VDM marathon 3 aug i Löttorp. Styrelsen noterade 
detta men ingen anmälde sig nu direkt som frivillig.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson (Ari Turunen ej närvarande)
* Kommittén hade telefonmöte igår. 
* GM 13-14år 7-8 sep i Kalmar. Inbjudan eller ens någon information inför detta saknas. Maria har 
mailat Kalmar SK och undrat.
* Höstens läger. Körs även utan Idrottslyftsbidrag. På andra ställen i landet har man haft ungefär 
samma deltagarantal nu 2019 utan bidrag, vi hoppas att vi inte heller ska tappa så mycket. 
Lägergeneraler kommer Hedvig, Frida och Emma hjälpas åt att vara. Rasmus och Matilda Elfgaard 
har sagt ja till att ställa upp som instruktörer.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Kalendern och Smålands-Bästa har delats ut vid Terräng-DM och skickats ut med post till föreningar 
och enskilda, även fakturor på dessa. Markus har även påbörjat ett förberedande arbete inför ev. 
sammanslagning med Blekinge FIF. Annars lugnare senaste tiden jämfört med första kvartalet.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom maj-juli. Carl Hedin kommer delta på Unga RIM. Ingela tipsar om inslag på P4 
nyligen om jämställdhet bland tränare, även utbildning.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inomhussäsongen är klar sen ett tag och folk börjar fråga efter årsbästa-statistiken. Statistikförarna 
är klara med resultat satta inom Småland, Birgitta har en del kvar utanför Småland och sen ska 
Anders sammanställa det i databasen och publicera på webben. Kanska blir klart till mitten av juni.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
-

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ligger nu -68 tusen mot budget +/-0, vilket är en stor försämring mot förra 
rapporten (-28). Det som tillkommit är en prognos över vårens utbildningar, som var budgeterade 
+44 tusen då vi planerat och även genomfört ganska många, däremot få deltagare i samtliga och 
extra få just i de som hade kunnat ge större ekonomiska överskott, därmed bedöms vi landa på ca: 
+10 tusen istället. Prognoser för utfall av Kalendern och Smålands-Bästa har också tillkommit och 
här är det några tusen minus mot budget pga fortsatt lite minskat antal beställda ex, lite ökad 
tryckkostnad samt en tappad annons. Vi missar även en service-avgift 550kr pga att Skillingaryds IS 
begärt utträde och därmed inte betalar utskickad faktura.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor

a) Nya kläder till SmFIF
Vi har nu fått prisuppgifter som Patrik mailat vidare. Startkostnad 750kr + 69kr/st + klädkostnad. Vi 
beslutade dock att lägga detta på is pga dålig ekonomi enligt ovan.

b) Eventuell ihopslagning med Blekinge FIF
I arbetsgruppen ingår Patrik, Markus och Ari från Småland samt Bosse Nilsson och Lars Molin från 
Blekinge. Markus skrev nyligen ihop en lista med saker att tänka på/göra som övriga fick möjlighet 
att komplettera och ha synpunkter på. Arbetet går vidare, dels var för sig hemifrån, sen ska vi 
försöka få till något fysiskt möte för djupare diskussioner.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



c) Möte med RF SISU Smålands Stefan Fredriksson
Patrik, Ingela och Ingemar var med på detta 29 april i Växjö, som bl.a. handlade om en tillbakablick 
på vad vi genomfört 2018 jämfört med vad vi planerat att göra kopplat till RF SISU Smålands 
utvecklingsområden enligt den Verksamhetsplan 2018 vi skickat in till dem för ett år sedan. Markus 
hade sammanställt en utvärdering inför mötet som underlag. På mötet diskuterades även en hel del 
annat, som antal anslutna föreningar, anställda, utbildningar, SDF-bidrag, föreningarnas redovisade 
lärgrupper och LOK-stöd där potential för ökning finns och Ingemar fick i uppdrag att tipsa dem när 
han är ute på besök. Vi fick även cred för alla våra DM-tävlingar. Våra två pågående projekt 
diskuterades där vi även funderar på att starta upp något nytt ledarvårdsprojekt, t.ex. ”träningsläger 
för tränare” där de får möjlighet att träffas, umgås, knyta kontakter. Andra ämnen som togs upp var 
inkludering och mångfald, som var utgångspunkten för vårat nuvarande Friidrottsutvecklar-projekt. 
Våra behov framöver handlar just nu främst om att få till det planeringmöte med Stefan till hösten 
som vi pratat om för att ta fram en vision 2022 och liknande strategiska och långsiktiga frågor.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Onsdag 26 juni kl. 19.30 via telefon. Mötet avslutades 20.50.

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


