
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 8 november 2019 på Royal Corner, Växjö.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ronny Krönvall, Ari Turunen, Maria
Jonasson, AnnLis Hellsten samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin och
kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 18.52 efter middag och dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skrev på alla protokoll sen årsmötet. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Mångkulturellt centrum 19 november i Jönköping
Markus har vidarebefordrat länk till hemsida/inbjudan. Verkar inte som att någon åker på detta.

b) Patrik har fått inbjudan till paneldiskussion på Linnéuniversitetet fredag 15 november
Han har tänkt att delta. Studenter på programmet Coaching and Sports Management kommer 
intervjua ordföranden inom ett flertal olika SDF/idrotter.

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland-Blekinge - Ingela Nilsson (ej närvarande)
* Höstens utbildningar: Positivt att 10-12år i Karlskrona har så många som 20st deltagare, 
Domarutbildningen i Växjö 12st, 7-10år i Ronneby 6st, 12-14år i Jkpg 7st, 12-14år i Växjö 4st och 
den nytillkomna 7-10år i Växjö 15st.
* UC-FIG-lägret 23-24 nov i Växjö: Sista anmälningsdag är idag så tillkommer förhoppningsvis en 
del, men nu är 10st FIG-elever anmälda, 5 från Färöarna och sen 33 från föreningarna, främst 
Kronoberg och Blekinge, vi saknar flera klubbar i Kalmar och Jönköpings län.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
GM-lägret hade 43 anmälda, sen föll några ifrån när det var dags. Vi saknade anmälda från samma 
Kalmar/Jkpg-klubbar som GM-lägret ovan. Fler födda 2007 än 2006. Deltagande ledare endast från 
Blekinge, men de var positiva och intresserade av vår verksamhet, särskilt Lag-UDM. Alla vet inte 
om att tävlingen existerar. Ingemar har funderat på att starta ett ungdomsråd vid sidan om 
ungdomskommittén som kan komma med idéer/nytänkande, flera personer kring Växjö skulle kunna 
vara aktuella/intresserade. Angående nya tävlingsregler för barn har Ingemar tänkt bjuda in till tre 
informationsträffar i Växjö, Jönköping och Kalmar framöver. Nästa helg deltar han på SDF-
konferensen som RF-SISU Småland arrangerar.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Tävlingsprogrammet 2020 är under uppbyggnad. Förfrågningar ligger ute och dialoger pågår med 
arrangörer. DM-arrangörer klara för det mesta, saknas gör: Terräng-DM 26 april, Lag-UDM match 1 
maj/juni och Lag-DM (19 sep?). Sanktionsansökan/besked saknas för 14st arr, mest långlopp. Flera 
mindre SM-tävlingar också oklara.
* Angående kostnader för DM-medaljer tycker Wärnamo SK att de borde vara kostnadsfria för 
arrangörer, likt SM-medaljer, och finansieras med höjd service-avgift. Bakgrunden är att de inför 
nästa års Stora VDM budgeterat ett underskott på ca: 10 tusen. Vi har tittat närmare på budgeten 
och anser att flera kostnader går att slopa eller minska, och på så sätt ungefär gå +/-0. Ronny tar 
med sig det hem. Vi tycker också nuvarande upplägg att DM-medaljer finansieras av startavgifterna, 
dvs DM-arrangören, är rimlig, men vi skulle kunna ta upp frågan imorgon på Höstmötet.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen
Maria rapporterar från Götalandsregionens årsmöte och föreningsträff 27 okt i Värnamo, som hon 
och Frida Deltin deltog på. Få deltagare. Motionen från Göteborg och Skåne blev nerröstad, dvs 
nuvarande regler kvarstår (inga finaler direkt i löpningarna). Dock kommer de två distrikten ändå 
slopa sina kvalgränser framöver vilket ger fler deltagare på GM. Angående Götalandsserien saknas 
manliga division 2 även nästa år och det blir istället dubbla division 3 då fler lag velat delta där pga 
färre grenar. Till 2021 kanske det kan bli en division 2. Angående organisationsutredningen, som 
pekar mot att Götalandsregionen kommer upphöra att existera och dess uppgifter tas över av SDF 
eller SFIF, så har regionens ledare inte fått någon särskild information av SFIF om framtiden.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Rapport. Jobb på sistone har varit sammanställa DM-castorama, 2020 års tävlingsprogram inkl. 
sanktionsansökningar, dialoger och få tag på DM-arrangörer. Alltid en del jobb med hemsidan, 
ekonomin och mycket mail. Lite jobb med sammanslagning Småland/Blekinge och andra 
förberedelser inför Höstmötet. Framöver blir det jobb med Höstmötet, summera 2019 till 
verksamhetsberättelsen, och planera 2020 med verksamhetsplan, SDF-bidragsansökan och budget.

§ 10. Verksamhetsplan
Vi gick igenom nov-dec. SDF-konferensen 15-16 nov tillkommer. Bidrag till verksamhetsberättelsen 
vill Markus ha in senast 31/12.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Snart 2020 då SFIFs nya statistiksystem är tänkt att ta över, och vi har ännu inte hört mer än att 
SFIF uppmanat föreningarna att göra sina medlemsregister i IdrottOnline tillgängliga för 
statistiksystemet. Angående IDM-helgen föreslår Ingemar att vi kan hantera resultaten i EasyRecord,
han tar på sig att sköta det.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterancupen 2019 är nu avslutad, 182 starter och Högby IF vann som vanligt och kom även tvåa, 
IK Sisu 3a. Ronny deltog på veteranombudskonferensen på Bosön tillsammans med 34 andra 
deltagare, Mattias Sunnerborn och Michail Tonkonogi hade intressanta presentationer, Mikael har 
nyligen skrivit en bok om styrketräning för äldre som Ronny köpt, bl.a. rekomenderas 100 trappsteg 
om dagen. Svensk veteranfriidrott har också börjat ladda upp för Veteran-VM 2022 i Göteborg där 
man siktar på 9000 starter. På konferensen träffade Ronny Blekinges veteranansvarige Marie Grahn
som även kommer till veterankommittémötet och Höstmötet imorgon.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport mailad en vecka innan mötet som vanligt. 2019 pekar nu mot -43 tusen, dvs en klar 
förbättring mot förra rapporten. Förbättringen kan dock tas med en nypa salt, handlar mest om 
uppvärdering av medaljlagret pga att Tjalles höjt priserna och vårat lager värderas till inköpspris. 
Detta har gjort att vi gått +28 tusen på medaljerna 2019 mot budget +/-0. Nu har vi ca: 10.000st 
medaljer värda 19kr/st i genomsnitt = 190 tusen, dvs ett rejält lager... 
* Götalands 13-14år slutar +/-0 mot budget -6 tusen pga att Kalmar SK räknat lägre än 
ungdomskommittén, och när Markus inte fått klarhet i vem som räknat rätt fakturerade han klubbarna
enligt UKs högre uträkning, och de har betalat. 
* Markus har höjt beräknat UC-tilläggsbidrag pga tillkommen 7-10års-kurs. 43.500kr i grundbidrag 
fick vi i våras, tillägg för extra utöver 1st/år som väntas är 12.500kr för 12-14år, 10.000kr för 10-12år 
och 2x5000kr för 2st extra 7-10år. Nu beräknas vi få in 76 tusen, +2,5 tusen mot budget.
* Lördagsträningarna i Telekonsult Arena drar nog inte in +10 tusen i överskott enligt budget, 
hyreskostnad -13 tusen och hitintills har vi 15.800kr in, tillkommer nog någon mer så Markus har satt
+5 tusen, vilket alltså är -5 tusen under budget.
* Möten styrelse, kommittéer, SFIF, m.m. beräknas kosta mer än budgetens -11 tusen, ordf.konf 
återstår och Markus gissar vi slutar på -14.500kr, dvs -3,5 tusen mot budget.
* Höstmötet kostar också mer än -8 tusen pga många anmälda (33), men ingen siffra satt ännu.
* Gåvor/stipendier/uppvaktning beräknas sluta på -4 tusen, i linje med budget.
* DM-kontrollanter nu 0kr mot budget -1,5 tusen. AnnLis har dock gjort flera resor men bjuder på det.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
a) Höstmötet
Vi gick igenom programmet. Samling kl. 9 för att göra iordning lokalen. Veterankommittémöte 8.40.

b) Verksamhetsplaneringsmöte och Årsmöte 2020
Vi satte datum 14 januari kl. 10-16 på IFK Växjös kansli och lördag 21 mars på Royal Corner, då 
även styrelsemöte fredagskvällen innan 20 mars, start 18.00 med middag.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Onsdag 11 december kl. 19.15 via telefon. Mötet avslutades kl. 21.10.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik 31/12

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


