
HÖSTMÖTE 2019, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 9 november 2019, kl. 10-15. Plats: Royal Corner, Växjö.

Deltagarlista (33 st från 18 olika föreningar):
UF Contact Lisbeth Olofsson
Eksjö Södra IK Ingemar Hedin*
FIK Färjestaden Carl-Johan Hermansson
FIF Gnistan Bosse Nilsson*
Habo FIF-04 Lasse Elfgaard*
IK Hinden Sonny Boden
IK Hinden Mattias Fredriksson
KA2 IF Marie Grahn*
Kalmar SK Suzanne Wiberg
Kalmar SK Stefan Mattsson
Ljungby FIK Ulrica Sundström
Ljungby FIK Niklas Sundström
Oskarshamns SK AnnLis Hellsten*
IK Sisu Marina Karlsson*
Stensjöns IF Ingvar Ellbring*
Södra Vi IF Håkan Danielsson
IF Udd Linda Kjellberg
IF Udd Anders Bergdén
IF Udd Ingela Bergdén
Villstads GIF Anders Andersson*
Wärnamo SK Jeanette Jarl Ågren
Wärnamo SK Satu Nyberg Schoug
IFK Växjö Mikael Fröberg
IFK Växjö Fredrik Ahlström
Växjö LK Roland Gustbée

* Representerar samtidigt Smålands FIF eller 
Blekinge FIF i olika roller, se till höger.

Styrelsen, kommittéer, övriga etc:
SmFIF-ordförande Patrik Eklund
Ungdomsansvarig Maria Jonasson
Veteranansvarig Ronny Krönvall
Styrelseledamot Marina Karlsson
Styrelseledamot AnnLis Hellsten
Styrelseledamot Ari Turunen
Kanslist Markus Andersson
Friidrottsutvecklare Ingemar Hedin
Tävlingskommittén Anders Andersson
Tävlingskommittén Lasse Elfgaard
Veterankommittén Ingvar Ellbring
Veterankommittén Arne Lundblad
Blekinge FIF, ordf. Bosse Nilsson
Blekinge FIF, vet.ansv. Marie Grahn
SFIFs styrelse Ulrika Pizzhegello
SFIFs kansli Frida Hogstrand

Patrik Eklund inledde dagen med att hälsa alla välkomna, deltagare från Blekinge lite extra, och berättade att
vi på dagens Höstmöte bytt ut några punkter om vår vanliga verksamhet och istället lagt in flera större 
nyheter att presentera och diskutera. Därefter gjorde vi ett upprop och gick sen igenom dagens program.

Tävlingar 2020, DM - Markus Andersson
Vi bläddrade först igenom tävlingsprogrammet med fokus på DM, som nu ser ut enligt nedan.

Färdiga DM:
IVDM 12 jan, Jkpgs Friidrottskrets
Stora IDM-helgen 1-2 feb, SmFIF med funktionärshjälp
IDM mångkamp 15år-senior, 1-2 feb inlagt i Mångkamps-SM, Turebergs FK
IUDM mångkamp 12-14år, 28-29 mars inlagt i Växjömångkampen, IFK Växjö
Mångkamps-DM 16-17 maj, Ljungby FIK
Stora DM dag 1, 30 maj, Jkpgs Friidrottskrets
DM 5000m m.m. 7 juni inlagt i Invigningspelen, Oskarshamns SK
DM-VDM halvmarathon, 27 juni inlagt i Kalmar Malkars 21KM, Högby IF
DM-VDM Marathon, 15 aug inlagt i Jönköpings Marathon, Team Runnershigh
Lag-UDM Match 2, 5 sep, Ljungby FIK
DM-VDM 10.000m, 6 sep, Eksjö Södra IK
Veteran-DM, 12-13 sep, Wärnamo SK
DM lång terräng, 20 sep inlagt i Ulfveloppet, Södra Vi IF
DM Castorama, SFIF-period, hemmabanor

Ej färdiga DM
Terräng-DM, 26 april, arrangör sökes
Lag-UDM Match 1, 23/24 maj, arrangör sökes
Stora DM dag 2, datum och arrangör sökes
Lag-DM, datum och arrangör sökes
VDM kastmångkamp, oklart datum, Oskarshamns SK



Förändring Stora DM-helgen utomhus
Markus har tagit fram statistik för Stora DM-helgen 6 år bakåt sett till genomsnitt antal starter per gren i 
17års-, 19års- och seniorklassen, både totalt och antalet starter av topp-5-aktiva i årsbästa-statistiken. 
Totalt: 17års 2,5 - 19års 0,9 och senior 2,8 starter. Starter av topp-5-aktiva: 17års 1,7 - 19års 0,7 och senior 
0,8 starter. Med detta som bakgrund föreslås att 17-19-senior tävlar tillsammans, 17års-placeringar och 
medaljer utdelas, även 19års- under en utfasningsperiod så länge vi har många medaljer på lager, sen 
upphör 19års-klassen. När redskap skiljer arrangeras båda och 17/19-plac baseras på deras redskap. Även 
14-15år och 12-13år slås ihop från dagens 1års-klasser till 2års. Hälften av grenarna arrangeras ett år, och 
den andra hälften nästa år. DM-helgen föreslås alltså bli en DM-dag, då blir det lättare att hitta bra datum 
och få en arrangör. Bör gå geografiskt centralt. Ihopslagna klasser och färre grenar koncentrerar deltagandet
så det blir ett större och mer lagom antal starter/gren. Dessa förändringar föreslås än så länge endast gälla 
DM-helgen/dagen utomhus.

Mötet köpte upplägget, med tillägget att vi ska försöka få fram datum och arrangör för en andra DM-dag, så 
att alla grenar körs varje år. Vi skulle också kunna fråga de aktiva vad de tycker/tänker om sådana här 
förändringar. Vi hade också en diskussion kring ovanligare grenar som i regel har få eller inga deltagare, 
t.ex. lång häck och hinder. Dessa saknas nästan helt på vanliga arenatävlingar och finns då nästan bara på 
mästerskapet DM. Med så litet underlag vore det kanske lämpligare att i första hand få till fler vanliga 
arrangemang där en bredare grupp aktiva provar på grenarna, och först i andra hand att ha dem på DM.

Sammanslagning Småland-Blekinge - Markus Andersson
Bakgrund är att en organisationsutredning pågått inom Svenska Friidrottsförbundet ett drygt år där man tittat 
på andra idrotter hur många SDF/distrikt de har och konstaterat att de flesta har färre än friidrottens 23st. 
Inom våra SDF varierar också resurserna kraftigt. För att kunna bedriva likvärdig verksamhet inom alla 
känns det naturligt att minska antalet. Förbundsårsmötet 2019 fattade beslut om fortsatt utredning, och 
specificerade följande punkter: Att vi i framtiden ska ha en regional organisation, dvs UC:n och 
Götalandsregionen stryks (liksom svealand, norrland) och dess uppgifter tas över av antingen SDF eller 
SFIF. Vi siktar mot ca: 10 SDF i framtiden, men kompletterar med ca: 40 kluster för lokal samverkan. Alla 
SDF ska vara kopplade till något resurscenter – FIG, PC eller stark förening – och ha möjlighet till minst 0,8 
anställd heltidstjänst. SDF:s uppdrag och prioriteringar kommer också förtydligas och styras mer från SFIF.

Därefter har vi haft flera möten. SFIFs arbetsgrupp har träffat alla SDF, Smålands FIF och Blekinge FIF har 
haft möten tillsammans, både själva och med representation från SFIFs arbetsgrupp. Generellt har SFIF 
ännu legat lågt med att komma med skarpa förslag och gå in på praktiska detaljer, vi (Småland-Blekinge) har
kännt att vi legat lite före processen, och är inställda på att gå samman 2021-01-01 enligt SFIFs nuvarnade 
tidsplan. Vi har kommit fram till följande vid våra möten:

Småland-Blekinge skulle uppfylla punkterna och har redan ett väl fungerande samarbete. Vi håller gärna 
tidsplanen, dvs beslut på FM-20 och sammanslagning 2021-01-01. Formellt genom att Blekinge FIF läggs 
ner, Smålands FIF byter namn och expanderar verksamheten. Smålands FIFs styrelse består nu av 
ordförande + sex ledamöter enligt stadgarna, varav en plats är vakant, om det ändras till ordf + sju finns det 
plats för två från Blekinge, och från Blekinge FIF:s nuvarande styrelse har Lars Molin och Lisbeth Nilsson 
uppgett intresse. Småland har kommittéer för tävling, ungdom, statistik och veteran. Markus redogjorde kort 
för deras respektive uppdrag. Blekinge har inga kommittéer men Peter Persson har jobbat med GM & DM 
och är intresserad av att gå med i tävlings/ungdomskommittén. Marie Grahn är veteranansvarig och har 
redan varit med på veterankommittémötet idag på förmiddagen. Henrik Hultman är Blekinges kontaktperson 
från Blekinge. Vi är uppmärksamma och försöker fånga upp fler ledare från Blekinge till den nya 
organisationen. Smålands valberedning består av en representant från de tre olika länen Jönköping, Kalmar 
och Kronoberg, och kompletteras i framtiden med en fjärde från Blekinge.

Fortsättningsvis har vi diskuterat namnet och det lutar åt
”Småland-Blekinge Friidrottsförbund”. Logotyperna är nu
de till höger, gemensamt: löpare. Input från Blekinge-
ungdomar enligt Ingela Bergdén att vi bör ta fram något
nytt. För DM-tävlingarna har Småland 1års-klasser 12-
13-14-15 och sen 2års-klasser 17-19 följt av seniorer och
veteraner, dock ändras det till 2års-klasser även för de
yngre på stora DM ute framöver, och då blir klasserna
identiska med hur Blekinge nu har det. Blekinge kör
också vissa grenar vartannat år, som nu också var på förslag för Smålands DM-helg/dag utomhus enligt 
ovan, men som vi alltså kommer försöka undvika. Småland har ”tyvärr” ett stort DM-medaljlager värt mycket 
pengar, som vi planerar att fortsätta dela ut tills de är nästan slut, även om det blir lite fel. I övrigt inga 
märkbara åsiktsskillnader Småland/Blekinge i mellan utan vi ska nog kunna komma överens här. För GM har
Blekinge stått för bussresa och startavgifter, även arrangerat träffar för de aktiva inför. Småland ställer sig 
positiv sådana aktiviteter för mer gemenskap, även om föreningarna stått för sina avgifter. Även här kan vi 
säkert komma överens.



Angående statistik har Småland distriktsrekord som uppdateras årligen, Blekinge har också men inte helt 
uppdaterade, det fixas till årsskiftet 20/21 och därefter gemensamma listor. Småland sammanställer egen 
årsbästa-statistik, ej Blekinge men här tar SFIFs nationella system över åt oss båda. Småland har även topp-
10-listor för seniorer, även blandad statistik i verksamhetsberättelsen, för sådant är det nog bara KA2 och 
Gnistan som har något men vi tar in så mycket resultat vi kan från Blekinge. Sanktion/tävlingsprogram, där är
de flesta Blekinge-arrangemang redan med i Smålands tävlingsprogram, framöver tar vi med allt. Formell 
godkännande av sanktion i FRIDA får Bosse fortsätta göra åt Blekinge då inloggningen är personlig, såvida 
SFIF inte kan ge Markus tillgång/behörighet till Blekinge.

Ekonomi: Småland: omsätter ca: 1 miljon och har anställd personal motsvarande 0,8 tjänst (Markus/kansli), 
0,25 (Ingela/utbildningar) och 0,5 (Ingemar/tillfälligt projekt). Småland har en service-avgift på 550/1100kr 
(grundnivå ej arena / arenaförening) + tillägg 200-7000kr för de ca: 20 största föreningarna. Småland har 
även en arrangörsavgift på 1kr/start vid sanktionerade arrangemang. Blekinge omsätter knappt 100 tusen, 
har just nu en kassa på ca: 60 tusen, service-avgift 1100kr, ingen personal. Här skulle det bli en 
avgiftshöjning för Blekinges föreningar med Smålands upplägg. Småland har ca: 100 föreningar och 
Blekinge 20st, Markus vill inte gå upp i arbetstid så här tänker vi oss att lägga ut en del av 
ekonomin/bokföring på Idrottsservice Småland AB vilket kostar ca: 3000kr/mån motsvarande 8% tjänst, vilket
kanske ungefär motsvarar merjobbet med Blekinge. Avslutningsvis kör Småland och Blekinge redan 
gemensamt när det gäller utbildning, läger och träning i Telekonsult Arena så ingen förändring där.

Hållpunkter framöver är Ordförandekonferensen 23-24 nov i Stockholm, i januari lämnar arbetsgruppen för 
organisationsutredningen sitt förslag till förbundsstyrelsen, som i sin tur lägger ett förslag till 
Förbundsårsmötet 28-29 mars Uppsala, där beslut tas. Kanske har SFIF några juridiska råd hur vi SDF ska 
formulera våra årsmötesbeslut? Om arbetsgruppen inte känner sig klara med övriga SDF så att inget förslag 
läggs till förbundsårsmötet, eller osäkert om det röstas igenom, då kan vi skriva en egen motion eller 
tilläggsyrka på FM att i alla fall Småland-Blekinge ska slås ihop, då vi gärna håller tidsplanen.

Mötesdeltagarna uppgav inga avvikande åsikter utan verkar också positivt inställda till sammanslagning.

Lunch

Tre projekt – Ingemar Hedin, Patrik Eklund
Småland har för närvarande tre olika projekt igång. Ingemar Hedin är projektanställd på 50% under 2019 och
2020 fram t.o.m. aug som ”friidrottsutvecklare” där han åker ut och gör föreningsbesök och pratar 
utvecklingsfrågor. Vanligt är också att träffa ledare ute på tävlingar/arrangemang och prata. Nu var han 
nyligen huvudansvarig för GM-lägret. Framöver planerar han att bjuda in till tre träffar angående Nya 
tävlingsregler för barn, en i Jönköping, Växjö och Kalmar. Ingemar funderar även på tänkbara upplägg för 
någon form av fortsatt utvecklingsverksamhet när denna projekttjänst tar slut. Våra två andra projekt handlar 
om Mångkamp och Kast, där aktiva och tränare från olika föreningar träffas och tränar tillsammans i Växjö, 
en del teori ingår också. I mångkamp kör vi nu andra vinterhalvåret 19/20, ansvariga är Cai Bolö, Tobias 
Ohlsson och Agne Bergvall. Nu i höst har vi startat upp ett liknande projekt för kast, ansvariga är Johanna 
Vikström, Anders Axlid, Jonas Mellblom och Per Karlsson på Växjös Prestationscenter (PC) kast. Projektet 
riktar sig främst till aktiva och dess tränare i åldern 14-17år, fokus ligger bl.a. på långsiktig och hållbar 
träning, projektet innehåller ca: 10 fysiska träffar med "hemläxor" i mellan och avslutas i Eksjö i juli 2020.

Nya tävlingsregler för barn – SFIFs Frida Hogstrand
Barn = upp t.o.m. 11år. Vi fick först titta på en kort film om hur föräldrar kan stötta barn i sitt idrottande med 
poängen att press och överdrivet resultatfokus upplevs negativt av barn. Frida presenterade sen sig, hon har
nyligen tagit över som barn- och ungdomsansvarig på SFIFs kansli efter Daniel Bergin. När hon och Daniel 
visat upp sina idéer kring nya tävlingsregler för barn har reaktionerna både varit skeptiska, hos de som vill 
behålla nuvarande verksamhet och inte förstår varför vi ska ändra oss, och positiva bland de som ser 
alternativa sätt och tycker att nu ”äntligen” utvecklas friidrotten på detta område. Riktlinjer finns från FN, 
barnkonventionen och RF, som vi nu försöker implementera inom friidrotten. Inom vissa andra länder har 
man kommit längre, Frida redovisar några exempel och delade även ut ett häfte med förslag på 
tävlingsupplägg som passar barn, t.ex. ”öppet hus”, ”mångkamp”, Kids Athletics, Kinderathletic, väg/terräng 
med eller utan hinder. Vanligt här är att barnet själv får välja i större utsträckning, vad den tävlar i, hur många
lopp den springer, när, osv. Man kan också köra traditionellt tävlingsupplägg, men då rekomenderas korta 
och intensiva pass, max 3h från första till sista gren så barnen slipper långa väntetider mellan grenarna. 
Frida visade även exempel på andra idrotter som ändrat sina tävlingsregler för att bättre passa barn. 
Generellt bör utslagningsmoment och rangordning inte förekomma inom barnidrott, istället fokus på glädje, 
arrangemang/tävlingar ska vara ”en positiv upplevelse” för alla. Resultat kan fortfarande mätas, men 
resultatlistan sorteras inte och redovisas bara på plats - här och nu - läggs inte upp på internet. Priser bör 



antingen delas ut till alla eller ingen, förutom medaljer kan det vara diplom, eller något att äta/dricka. Barn 
bör också erbjudas att delta i friidrottstävlingar utan krav på medlemsskap i en förening, SFIF har ordnat med
Folksam att dessa ändå kommer var försäkrade. Hur de betalar startavgift fick inget klart svar. Frida kommer
maila ut mer material till Markus efteråt, som skickas vidare till mötesdeltagarna.

Svensk Friidrott – Aktuellt, Strategi 2021-25, m.m. – Ulrika Pizzeghello
Ulrika inledde med en presentation, hon är med i förbundsstyrelsen sen några år
tillbaka och har tidigare varit aktiv 400m häck-löpare. Dagens presentation kommer
främst blicka framåt, SFIFs nya Strategi 2021-2025 som ska vi ta beslut om på ett
extra förbundsårsmöte nästa höst (hinns ej med till våren), detta ej att förväxla med
RFs strategi 2025 utan snarare friidrottens nya verksamhetsinriktning som nu istället
kallas strategi. Innan hon gick in på detta nämnde hon dock kravet från årsskiftet på
begränsat utdrag från belastningsregistret av alla ledare som har regelbunden och direkt kontakt med barn, 
hon nämnde även att SFIF har ny hemsida och statistiksystem på gång. Organisationsutredningen och nya 
tävlingsregler för barn är också aktuella ämnen som mötesdeltagarna redan fått höra om. SFIF jobbar även 
på att få fler kvinnliga elittränare och att intergrera parasporten och SOCRA inom friidrotten. Sen gick Ulrika 
in på SFIFs påbörjade arbete med att ta fram en Strategi 2021-2025, bakgrund här är att friidrotten tappat 
ganska mycket verksamhet de senaste åren mätt i LOK-stöd, även Småland har tappat, det gäller för 
friidrotten att vara attraktiv. Tre utvecklingsområden finns: Friidrottsutveckling, Föreningsutveckling och 
Förbundsutveckling, där SDF ingår i den tredje kategorin. Nu fick vi grupparbeta ca: 25min med att ta fram 
utvecklingsprojekt att jobba med framöver. Ulrika samlade in anteckningar som input i SFIFs fortsatta arbete.

Avslut – Patrik Eklund
Patrik nämnde kort om vår utbildningsverksamhet, vi/Ingela får gärna in begäran/önskemål om att lägga 
utbildningar lokalt hos er. Varje år arrangerar vi minst en 7-10år, 10-12år, 12-14år och löpledarutbildning, 
oftast dock flera av varje. Som standard läggs de i Växjö, men fördelas gärna ut om vi kan få tillräckligt med 
deltagare i någon annan del av distriktet.

Skrivet av Markus Andersson


