
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Onsdag 25 september 2019 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Maria Jonasson, Marina Karlsson, Ronny Krönvall, 
Ari Turunen (från §4) samt personal: föreningsutvecklare Ingemar Hedin, 
UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Som inledning berättade Maria att hon är sjukskriven pga överproduktion i
sköldskörteln, vilket ger förhöjd ämnesomsättning i hela kroppen, vilopuls på 80-90, och som resultat
hungrig och trött. Hon har ätit radioaktivt jod som medicin och ska bli återställd framöver.
Ordf. Patrik öppnade mötet och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
På uppdragslistan står nu endast att ta fram en vision 2022, vilket vi gör 11-12 okt.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Inbjudan utbildning om medlemsrekrytering/inkludering att erbjuda föreningarna
Från företaget Trinambai som vill att vi samlar ihop föreningsledare till ett gemensamt tillfälle, 
kostnad 16 250kr. Markus har preliminärt tackat nej med hänvisning till att det är svårt att få 
föreningsledare att gå utbildningar och vi satsar i första hand på SISUs allmänna utbildningar inom 
föreningsutveckling snarare än denna dyrare spetsutbildning. Styrelsen instämmer.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Ny tävlingsverksamhet för barn och ungdomar
Ingemar närvarade vid SFIFs konferens om detta i Karlstad. Frida Högstrand från SFIF kommer och 
presenterar detta på Höstmötet. Alla arrangörer av barn- och ungdomstävlingar påverkas, dock söks
sanktion nu utan att alla har kännedom om ändringarna, men vi får sprida informationen och driva 
igenom förändringen allt eftersom. Handlar inte om att barn/ungdomar ska tävla mindre, snarare 
tvärt om, men annorlunda, avdramatiserat och mer lekfullt. Diverse utslagningsregler slopas bl.a. så 
att alla ska få tävla lika mycket. Även vissa äldre ungdomar kan trivas bättre med att tävla med 
sådana regler/upplägg. Lagtävlingar lyfts fram som något att satsa mer på. SFIF kommer snart 
släppa en bok och PDF-fil om detta. Ingemar ser till att föreningarna informeras innan Höstmötet.

b) Registerutdrag
Från och med 2020-01-01 ska alla ledare 15 år och äldre som har direktkontakt med barn begära ut 
ett utdrag från brottsregistret och visa upp för föreningen. Alla föreningar måste ha rutiner på plats 
för att genomföra dessa kontroller regelbundet. Vi får informera föreningarna via hemsida, 
aktuelltmail och på Höstmötet. Ingemar skriver ihop något.

c) Organisationsutredningen, möte igen nu på lördag 28 sep i Växjö
Närvarar gör Patrik, Markus, Ari och Ingela, från Blekinge Bosse Nilsson & Lars Molin, från SFIFs 
arbetsgrupp Anders ”kullen” Havdelin samt processledare från SISU Jonas Blomqvist. Tre 
huvudsakliga punkter kommer behandlas: 1. SDFs framtida uppdrag (regional utbildning och 
tävlingsverksamhet väger tungt), 2. Ny geografisk indelning (alla SDF bör vara kopplade till RIG, PC 
eller stark förening), 3. Finansiering (alla SDF bör kunna ha minst 0,8 tjänst).

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
Alla inbjudningar är klara utom till 10-12år i Karlskrona där del 1 är först i slutet av nov. Först ut är 
12-14år i Jönköping med del 1 nu till helgen, Matilda och Rasmus Elfgaard håller i den. Sju anmälda,
tre vardera från Skruv och Habo samt en från IF Udd. För övriga utbildningar är det så gott som klart 
med instruktörer, bokade lokaler, osv, vi inväntar bara anmälningar. För domarutbildningen planerar 
Patrik maila ut en påminnelse två veckor innan. Sett framåt har Ingela börjat fundera på våren, en 
färdig utbildningsplan behöver inte vara klar förrän i dec/jan i samband med nästa år UC-avtal, som 
är försenat från SFIFs sida. Ingela kan inte närvara vid Höstmötet.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar närvarade på SFIFs träff i Karlstad angående ny tävlingsverksamhet för barn/ungdomar. 
Han planerar 1-2 träffar i Växjö dit föreningarna bjuds in för information och diskussioner. Annars 
rullar det på. Han har haft möte med Tranås AIF, som verkar vara lite på gång igen bl.a. med två 
15års-lag i Lag-UDM. Kastutvecklingsprojektet drar igång nu på lördag, många har uppgett intresse, 
mer oklart hur många skarpa anmälningar vi fått in. Inbjudan till GM-lägret är på gång.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Sanktionsansökningsperiod (september) pågår nu. Med några dagar kvar saknas ännu många arr. 
Markus kollar FRIDA regelbundet, har mailkonversation med arrangörer och uppdaterar 
kontunuerligt tävlingsprogrammet 2020.
* DM-helgen 2020 blir en DM-dag, enligt förslaget på förra styrelsemötet. Detta är nu mailat till 
föreningarna inför Höstmötet där diskussion och beslut tas.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen

a) GM 13-14år 7-8 sep i Kalmar
Tyvärr som det brukar de senaste åren, klent deltagande vid sidan om IFK Växjö. Totalt 56 anmälda 
deltagare – varav 25 från IFK – varav 50 kom till start och från 13 olika föreningar. Flera större 
föreningar saknades alltså helt och övriga vid sidan om IFK hade endast 1-2st. Annars flöt tävlingen 
på bra. Men för att försöka öka deltagandet funderar vi på att återuppta föreningsgemensamma 
träningstillfällen på lov i Växjö, Kalmar och Jönköping som Ingela körde för ett antal år sedan. 
Kanske något Ingemar och ungdomskommittén kunde arrangera? Enligt Ingela har Hedvig och 
Emma i kommittén yttryckt intresse att göra mer, Ari har dock inte upplevt det så. Tanken är att man 
träffas och prata om bl.a. GM. Patrik kollar med SmålandsIdrotten om vi kan få något bidrag för det. 
Vi tog också upp SmålandsIdrottens läger som ett tillfälle att träffas över föreningsgränserna, dock 
har datumet mitt i sommaren inte passat oss friidrottare så det känns inte aktuellt framöver heller.

b) Lag-UDM 1 sep i Ljungby
Åska och strömavbrott inledde dagen, tävlingen blev därmed allt mer försenad under dagen, 
arrangemanget upplevdes ändå bra av Marina som var på plats. Ungdomskommittén har som 
ambition att alltid närvara vid Lag-UDM-matcherna, men kunde ej denna gång. DM-medaljerna 
saknades och SmFIF fick en hel del kritik för detta, faktum var dock att medaljerna låg för 
postuthämtning i Ljungby sen ett antal dagar innan matchen, men Ljungby FIK hade missat att läsa 
mailaviseringen och hämta ut. Oavsett vems ”fel” sådant här är kan man tona ner problem och 
misstag istället för att förstärka dem. En viktig skillnad Lag-UDM vs GM är att här var föreningarnas 
tränare på plats som lagledare, medan de sällan följer med till GM. De aktiva kan då känna sig 
ensamma och utlämnade på GM, om de ens uppmärksammat tävlingens existens och åkt dit när 
tränarna inte pratar/engagerar sig inför GM. Numera har föreningarna ofta lagt över på aktiva och 
deras föräldrar att titta i tävlingskalendern, välja arrangemang att anmäla sig till och själva åka på, 
detta gäller inte bara GM men förklarar delvis minskat tävlande bland ungdomar.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Sen förra mötet inte så mycket mer än att sköta ordinarie arbetsuppgifter med hemsida och kansli. 
Markus åkte dock på SFIFs konferens om Organisationsutredningen 25 aug i Stockholm, var även 
på plats vid Lag-DM i Nässjö och tog många foton. Framöver blir det jobb med alla 
saktionsansökningar, dialog med arrangörer och upprätta tävlingsprogrammet 2020, inkl. DM-
planering. Andra upppgifter blir sammanslagning Småland-Blekinge, Höstmötet, komma igång med 
Ekonomitjänsten från Smålands Idrottsservice AB och Verksamhetsberättelsen.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom sep-nov. Tillkommer gör att Ronny åker på Veteranombudskonferens 26-27 okt 
på Bosön.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
8 av 9 deltävlingar i Veterancupen är nu genomförda, återstår gör 10.000m 5 okt i Eksjö. Ett tråkigt 
besked nyligen är att Eskil Ljunggren avlidit, han blev 96år och har suttit 20år i kommittén. Ronny 
med flera från WSK kommer närvara på begravningen. Ronny har också som nämndes ovan anmält
sig till Veteranombudskonferensen 26-27 okt på Bosön.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ligger nu -72 tusen mot budget +/-0, 4 tusen sämre än förra rapporten. 
Nyheterna är att Lag-UDM gick +2,5 tusen (budget +5) och Arrangörsavgiften beräknas ge +48 
tusen i år (budget +50). Markus saknar fortfarande besked från SISUs Anders Johansson angående 
slutresultatet för vårens utbildningar. Patrik stöter på Stefan Fredriksson när de träffas.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 15. Övriga frågor

a) Höstmötet
Tre stora punkter att informera om och diskutera blir ändrad tävlingsverksamhet för barn/ungdomar, 
sammanslagning Småland-Blekinge och förändring av DM-helgen utomhus. I övrigt samma program
som tidigare år, men kortas ner lite för att ge plats åt dessa.

b) Styrelseutvecklingshelgen 11-12 oktober
Närvarar kommer Patrik, Markus, Ingemar, Ronny, Ari och Marina göra, plus Stefan Fredriksson från
SISU. Deltagarna uppmanas tänka till/kläcka idéer innan, bl.a. på temat vision 2022, även om vi nu 
redan har flera större förändringar på gång att jobba med och optimera de kommande åren.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Fredag-lördag 11-12 okt i Växjö, start 18.00 med middag. Därefter styrelsemöte kvällen innan 
Höstmötet, fredag 8 nov, även där start kl. 18.00 med middag. Mötet avslutades.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
15/1 §13c Ta fram en vision 2022 Styrelsen 31/12
25/9 §4a Informera klubbarna om ny tävlingsverksamhet för barn/ungd Ingemar, Markus 1/11
25/9 §4b Informera klubbarna om registerutdrag Ingemar, Markus 1/11
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik 31/12

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


