
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Onsdag 14 augusti 2019 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten, Marina Karlsson,
Ronny Krönvall samt personal: föreningsutvecklare Ingemar Hedin, UC-samordnare
Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet 19.32 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades:
* Utveckla Höstmötet stryks då vi känner att vi i år ändå har fullt upp med tre stora/viktiga punkter 
som bör locka föreningarna: 1. SFIFs organisationsutredning / sammanslagning Småland-Blekinge, 
2. Förändring av Stora DM-helgen utomhus, 3. Nya tävlingsregler för barn.
* Stavpoolen läggs nu ner/åt sidan, varit svårt att få stavkunniga personer att engagera sig i frågan.
* Mer funktionärer till IDM-helgen. Nu bifall till samma förslag som Markus tog fram i vintras = klart.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Mail från Ann Axelsson, Hovslätts IK, om DM:s framtid
Ann påpekar att DM inte har någon status längre, som förr i tiden, få deltagare och svårt för HIK att 
prioritera. Några mail har växlats mellan henne, tävlingskommittén och Patrik. Markus har tagit fram 
statistik på deltagandet 17år – seniorer vid Stora DM-helgen de senaste 6 åren, även statistik på om 
”de bästa” aktiva enligt topp-5 i årsbästa-listan deltar. Siffrorna visar på i genomsnitt 3 starter/gren 
för 17år och seniorer och knappt 1 start/gren i 19års-klassen. Av de 5 bästa aktiva deltar ca: 2 i 
17års-klassen och knappt 1 i 19års respektive seniorklassen. Så summerat klent både totalt och av 
våra bästa aktiva. Efter diskussion beslutade styrelsen nu att föreslå: 17-19-seniorer slås ihop och 
tävlar tillsammans, separata 17års-placeringar & medaljer utdelas (ev. även 19års då AnnLis har 
många medaljer på lager), när redskap skiljer arrangeras båda. Även 14-15år och 12-13år slås ihop.
Dessutom arrangeras bara hälften av grenarna ett år, och den andra hälften nästa år, DM-helgen blir
alltså en DM-dag. Det bör ge fler starter/gren då samma antal aktiva nu styrs mot färre grenar. Det 
bör även bli lättare att få arrangör, hitta ett bra datum, och motivera föreningarna att åka när de 
slipper övernattning. Vår ambition är att DM ska gå centralt geografiskt för att ”möjliggöra” bra 
deltagande från hela distriktet. Frågan bollas nu även till Tävlingskommittén utifall att de har några 
synpunkter, sen ut till föreningarna för diskussion och beslut på Höstmötet.

Ronny påpekade att även Veterancupen haft lågt antal deltagare. Ingemar har tittat på andra distrikt 
ang. DM och det är väldigt olika med vilka klasser och grenar som arrangeras, dock klent deltagande
även hos andra. Nu föreslås alltså en stor förändring av Stora DM utomhus, men förändringar för 
andra DM kan också komma, Ann föreslog t.ex. utveckling av Lag-DM, och Markus poängterade att 
Castorama lockar många starter, om man nu ska försöka spinna vidare på sådant som faktiskt 
verkar locka fram engagemang och aktivitet snarare än ”det vi brukar” oavsett nivån på intresset.

§ 4. Förbundsfrågor

a) SFIF konferens tävlingsverksamhet för barn och ungdomar 31/8 – 1/9 i Karlstad
Ingemar åker på detta.

b) SFIF konferens Organisationsutredning / sammanslagning Småland-Blekinge 25/8 i Sthlm
Markus åker på detta. Senare ska vi även ha ett arbetsmöte ihop med SFIF och Blekinge, vi har 
föreslagit 28/9 eller 5/10 kl. 10.00 i Växjö och väntar nu på besked från SFIF vad som passar. Efter 
detta har Patrik även tänkt träffa SISUs Stefan Fredriksson för diskussion av upplägg inför vår 
styrelsearbetshelg 11-12 okt.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
Inbjudningar för höstens utbildningar är nu under framtagning. Ingela åker på SFIFs UC-
samordnarträff 23 aug i Sthlm. Nästa UC-möte blir 3 september.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar rapporterade att det under sommaren kännts svårare att få kontakt med föreningar, när han
velat boka in något möte har de hänvisat ”till hösten”. Däremot har han precis som tidigare varit ute 
på flera tävlingar och pratat med ledare. Anders Axlid som ansvarar för det kastprojekt vi håller på 
att starta upp vill få hjälp med namnförslag på kastintresserade personer. Ingemar har även pratat 
med Johan Wettergren som jobbar med medel/lång i Gtbg och de funderar på tänkbara samarbeten 
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framöver. En allmän fundering/analys av föreningarna är att de nog ofta har ett otydligt syfte / ”röd 
tråd” med sin verksamhet. Angående höstens 13-14års-läger, som vi kallar för ”GM-läger”, planeras 
en tydligare kopplingen till GM. Inbjudan kan med fördel tas fram redan nu och delas ut på tävlingar 
under sep. Vi lyfte även fram att Lag-UDM är en viktig inkörsport för många nya aktiva till friidrotten. 
Olika ”utvecklingsfrågor” är numera en viktig del i det SDF-bidrag vi får från SmålandsIdrotten, t.ex. 
vaccinera klubben mot doping, jämställdhet, mångfald, SFIFs och SmålandsIdrottens utbildningar. 
Sådant nämns på hemsidan och i Aktuellt-mail då och då, men bra om Ingemar också pratar med 
föreningsledare om sådant, direktkontakt i verkligheten når ju längre än mail / notiser.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Tre aktuella punkter för kommittén:
* DM:s framtid, se §3a.
* Fler funktionärer till IDM-helgen, se §2.
* Snart september = sanktionsansökningsperiod för föreningarna inför 2020 års arrangemang. 
Samtidigt även dags att planera DM-tävlingarna, datum & arrangörer.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson (Ari Turunen ej närvarande)
* GM 13-14år 7-8 sep i Kalmar. Inbjudan kom till slut från Kalmar SK i mitten av juli. Sista 
anmälningsdag för föreningarna till oss var 7 aug, anmälningarna har droppat in men Maria har ännu
inte summerat antalet. Antalet föreningar är 12st och hon återkommer med en siffra på antal starter. 
Ganska få bokar gemensam övernattning, vilket är synd och gör det svårare att få till 
sammanhållning över klubbgränserna. Föräldrar med andra planer än fokus på GM är en faktor.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Rapport utskickad. På hemsidan som vanligt rapporter från mästerskapstävlingar och därtill två 
andra notiser, dels om SFIFs & SmålandsIdrottens utbildningar, dels en uppföljning av 
jämställdheten i klubbarnas styrelser med tips om SFIFs mångfalds- och inkluderingsplan.
Kanslijobb har bl.a. varit att räkna starter i sanktionerade arrangemang och skicka ut arr-avgifts-
fakturor på dessa, där ligger Markus nu före tidigare år. Två saker som legat lite på is är 
sammanslagning Småland-Blekinge i väntan på SFIF-konferensen 25 aug samt ekonomitjänst av 
Idrottsservice Småland AB där nästa steg är att Markus skapar ett konto hos Fortnox.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom aug-okt.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
* Årsbästastatistiken inomhus 2019 har nu kommit upp på nätet.
* Inför 2020 behöver alla föreningar göra sitt medlemsregister i IdrottOnline tillgängligt för SFIFs nya 
statistiksystem, Markus ska tipsa föreningarna.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Ronny har rättat ett resultat bland veteranrekorden. Endast 14st sprang VDM i marathon. 
Oskarshamns SK är intresserade av att arrangera VDM i kastmångkamp, avvaktar besked från 
kommunen angående datum. Vid VDM-lopp framöver bör heatindelning baseras på i första hand 
tider snarare än klass. Ronny har anmält sig till Veteranombudskonferensen 26-27 okt på Bosön.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ligger fortsatt -68 tusen mot budget +/-0, precis som vid förra rapporten. Enda 
nyheten är att vårens utbildningar mer definitivt ser ut att ha gått +10 tusen (budget +44).

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
IFK Växjös 100års-jubileum 12 oktober. Vi ”saknar” en inbjudan.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Onsdag 25 september kl. 19.30 via telefon. Mötet avslutades 21.03.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
15/1 §13c Ta fram en vision 2022 Styrelsen 31/12
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