
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 30 juni 2020 kl. 19.15 via Google Meets.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Carl Hedin, Maria
Jonasson samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin, UC-samordnare Ingela
Nilsson och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks igenom utan 
särskilt många förändringar denna gång. Att tipsa föreningarna om kommuners satsningar inom 
jämställdhet/mångfald görs vid något senare tillfälle då Oskarshamns planerade sådan aktivitet blev 
inställd pga corona, det som var tänkt som referensexempel.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Marknadsföring av Ungdomsrådets ledarutbildning YALA
Stina Hedvall har hört av sig och velat ha vår hjälp, hon skrev ihop en text som nu är upplagd på 
hemsidan. Markus nämner det även i nästa Aktuellt-utskick.

b) SDF-dag 14 november
RF-SISU Småland skickade nyss ut ett aktuelltbrev där de bl.a. bjöd in oss till denna SDF-dag.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Digitalt Förbundsårsmöte SFIF lördag 12 sep kl. 13-17
Anmälan senast 16 aug. I våras hade vi 8 intresserade ombud till 9 platser, Markus mailar dessa och
kollar om de är intresserade att representera oss 12 sep, den 9e platsen kan nog också vara enklare
att fylla nu när det körs digitalt. Fyra är redan klara: Patrik, Markus, Ingemar och Carl. Patrik bjuder 
in oss att närvara tillsammans från hans jobbs konferensrum i Växjö.

b) Parafriidrott
Denna håller på att integreras i friidrotten, ska vara klart 2021-01-01. Daniel Cortobius som är 
projektledare Paraidrott på SFIF, mailade oss nyligen och informerade om läget, det har bl.a. gjort 
en kartläggning över vilka föreningar som i nuläget bedriver parafriidrott, i Småland: Hillerstorps 
GoIF, IFK Växjö och Kalmar SK, samt vilka som uppgett att de är intresserade, i Småland: Eksjö 
Södra IK, Elmhults SC, Hovslätts IK, IFK Sävsjö, IK Sisu, Södra Vi IF och Villstad GIF. För att få 
hjälp att komma igång finns, vid sidan om Daniel på SFIF, även Ewa Anemyr som jobbar med 
Paraidrott i Småland. Det har tagits fram en processmall till föreningarna och ett webbinarium finns 
inspelat på Friidrottskanalen. Markus tipsar om detta i nästa Aktuellt-mail och skriver något på 
hemsidan. Ingemar tar kontakt med Daniel/Ewa för att se om han kan bidra med något.

c) Distriktssammanslagningen
Efter förra styrelsemötet har Patrik & Markus samt Blekinges Bosse Nilsson haft ett videomöte med 
Anders ”Kullen” Havdelin där vi redogjorde för våra försök att diskutera den föreslagna 
sammanslagningen med Östergötaland, men de har inte varit intresserade då de istället ställt in sig 
på att gå ihop med sitt nuvarande UC. Anders rekomenderade oss att avvakta beslut på höstens 
FM, därefter inleds en process som kanske ordnar upp läget. Ny representant i SFIFs styrelse 
gentemot oss är Bo Sjölander, tidigare Ulrika Pizzeghello.

d) RF-SISU Smålands Distriktsmöte måndag 7 september
Sker digitalt, antingen hemifrån eller så kan man ta sig till Växjö, Jönköping, Kalmar. Patrik och 
Ingemar var anmälda i våras och planerar att delta.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

a) Webbinarier torsdagarna 25 juni och 2 juli inställda, nytt försök efter semesterperioden
Detta handlade om att i samarbete med IFK Växjös Fredrik Ahlström tipsa föreningarna om saker att
tänka på när man gör ett tidsprogram för arenafriidrott. Knappt någon anmäld, men efteråt har flera 
hört av sig till Ingemar och frågat om det fanns inspelat att titta på efteråt.

b) Övrigt
Till hösten har vi redan 15 anmälda till 10-12år i Växjö, vi siktar på att bygga på den med en 12-14år.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin

a) Lag-UDM match 1 genomförd, reflektioner
Många lag deltog (67), snudd på rekord (68st 2006), även många olika föreningar och då även flera 
mindre föreningar som inte brukat vara med. Bra upplägg med hemmaplan för 11åringarna, vi kör så
även nästa år, däremot saknade nog en del 13åringar några att tävla emot, kanske att grannklubbar 
kan arrangera tillsammans om det blir fler hemmaplansarrangemang framöver. I höst blir det kanske 
ingen stor match i Ljungby pga 50-pers-begränsningen. För 15åringarna väntas besked kring 1 aug 
hur det blir med Kraftmätningen som också riktar sig till 15åringar och också är tänkt att gå 5-6 sep, 
Mia Jansson i Ljungby återkommer också med ett förslag hur de tänker sig. Carl och 
ungdomskommittén är också engagerade i frågan.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Tävlingssäsongen har nu äntligen dragit igång med många mindre arrangemang, även för vuxna och
i vissa fall med längre resor, dock fortsatt enbart små arrangemang pga 50-pers-begränsningen. 
Mångkamps-DM och DM halvmarathon som skulle gått i juni är framflyttade. Nyheter från SFIF 
senaste veckan är att Stora JSM & USM kommer genomföras, fast uppdelat på flera dagar och orter 
grengruppsvis. Även att det nu blivit klart med Polismyndigheten att långlopp kan starta med flera 
tidsmässigt helt åtskilda startgrupper och på så sätt kunna ha fler än 50st totalt, dock ej samtidigt.

§ 8. Ungdomskommittén – Carl Hedin, Maria Jonasson
Oklart om GM kommer kunna genomföras i Malmö, Carl har varit i kontakt med MAI och ett 
alternativ som lyfts vore mindre arrangemang distriktsvis. Carl funderar vidare på om det vore en 
möjlig lösning, behövs någon samarbetsvillig förening på en ort som ansvarar för arena, utrustning 
och tidtagning, även om SmFIF skulle vara ansvarig för resten likt IDM.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Kalendern & Smålands-Bästa klara, utskickade och fakturerade. Notiser på hemsidan om Vaccinera 
klubben mot doping, friskfriidrott.se, nya rutiner för sanktionsansökning, Lag-UDM, 
Inkluderingswebben & Strategi 2025, Smålandsrekord 10.000m och YALA. Uppdateringar av 
tävlingsprogrammet, dock med färre inlagda resultatlistor/länkar än tidigare då dessa numera finns 
på nya friidrottsstatistik.se

§ 10. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom juli-sep.

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

§ 12. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +6 mot det, dvs året pekar mot -51.
Fetmarkerade nyheter på budgetuppföljningssidan:
* Hestra SSK har utträdit = betalar ej Service-avgift 550kr.
* SDF-bidraget från SFIF har kommit, 34 tusen i linje med budget.
* Kalendern & Smålands-Bästa har båda gått +1-2 tusen = svagare än budget. Färre sålda ex och 
lite högre tryckkostnad gäller båda, dessutom även färre annonser och högre porto för kalendern.
* Vårens utbildningar beräknas ungefär följa budget på +10 tusen, men inga klara siffror.
* Lag-UDM beräknas gå +8 tusen (budget +3) då anm.avg. 125kr/lag tas för match 1 som stannar 
hos SmFIF. Normalt anm.avg. 250kr/lag som fördelas ut till arrangörerna.
* Arr-avgifter budget +48 tusen, sänktes till +30 i april-rapporten när de flesta arr. i mars-april-maj 
ställts in. Många små arr i maj och framåt kompenserar inte så mycket. Nu gäller fortsatt max 50st, 
och räknat med den begränsningen för juni-juli-aug sänks beräknade avgifter att få in till +15 tusen.
* Kompensationsstöd från regeringen +9 tusen bokfört under övriga intäkter. Kanske blir det en ny 
ansökningsperiod 1 juli - 30 sep.
* Projekt Friidrottsutvecklare har nu 110 tusen kvar i medel, varav Ingemars lön + arb.avg. juni-juli-
aug  går på 49 tusen = 61 tusen kvar. Ingemar lär ha en del reseräkningar för i år och jobbmobilen 
kostar och några tusen, men Markus gissar att vi vid utgången av aug fortfarande kommer ha 
ganska mycket oförbrukade projektmedel kvar. Ingemar/Patrik undersöker om vi kan få förlängning. 
Vi vill köra fler fysiska träffar & aktiviteter framöver, coronan har hitintills varit ett hinder.

§ 13. Föreningarnas punkt
-

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 14. Övriga frågor

a) Projekten Mångkamp & Kast
Vi eftersöker lite rapporter hur det går inom projekten. Kast har en planerad träff 15 juli. Patrik kollar 
läget med Johanna Vikström.

§ 15. Nästa möte samt avslut
Tisdag 11 augusti kl. 18.30 via Google Meets, lite tidigare för mer tid att gå igenom alla FM-motioner.
Mötet avslutades 20.20.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik hösten
14/1 §10 Bjuda in yngre aktiva att hjälpa till lite vid sidan om u-kom Ingemar, U-kom hösten
14/1 §10 Försöka arrangera Unga-ledarutbildning/träffar Ungdomskommittén/styr? hösten
14/1 §10 Ta fram hållbarhetspolicy miljö/hälsa AnnLis juni
14/1 §10 Träningsläger för tränare/träffar Ingemar hösten
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
14/1 §10 Ta fram Samsynsdokument SmFIF-föreningar inkl. motivering Styrelsen/Patrik
14/1 §10 Samordna grenutbudet i arenatävlingar så t.ex. lång häck finns Tävlingskommittén
18/2 §7 Stafett vid IDM 2021 Ingemar
20/3 §6 Info-träffar i Eksjö, Växjö, Kalmar om Nya tävl.regl. barn Ingemar hösten
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
30/6 §4b Parafriidrott, info på hemsidan och kontakt med Ewa Markus & Ingemar 10/8
30/6 §12 Förlängd projekttid Friidrottsutvecklare? Patrik/Ingemar 10/8
30/6 §14 Kolla projektläget med Ange/mångkamp & Johanna/kast Patrik 10/8

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


