
HÖSTMÖTE 2020, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 14 november kl. 13-17 via Microsofts Teams.

Deltagarlista (30 st från 13 olika föreningar):
Eksjö Södra IK Carl Hedin*
Eksjö Södra IK Ingemar Hedin*
Emmaboda Verda OK Karl Ängeborn
FIK Färjestaden Erica Shutz (del av mötet)
FIF Gnistan Bosse Nilsson*
IK Hakarpspojkarna Stefano Tomai*
IK Hakarpspojkarna Anders Grönvall
Hovslätts IK Ann Axelsson
Hovslätts IK Bosse Wictorsson
Kalmar SK Stefan Mattsson
Ljungby FIK Mia Jansson
Oskarshamns SK AnnLis Hellsten*
Oskarshamns SK Kjell Nilsson
Oskarshamns SK Mikael Johansson
IK Sisu Marina Karlsson*
IF Udd Anders Bergdén
IF Udd Ingela Bergdén
Wärnamo SK Jeanette Jarl Ågren
Wärnamo SK Kjell Hillblom
IFK Växjö Catherine Rönnmark
IFK Växjö Fredrik Ahlström
IFK Växjö Elizabeth Franklin Nordin

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

Styrelsen, kommittéer, övriga etc:
SmFIF-ordförande Patrik Eklund
SmFIF vice ordf. Marina Karlsson
Ungdomsansvarig Carl Hedin
Veteranansvarig Ronny Krönvall
Styrelseledamot AnnLis Hellsten
Styrelseledamot Maria Jonasson
Valberedningen Stefano Tomai
Kanslist Markus Andersson
Friidrottsutvecklare Ingemar Hedin
Utbildningssamord. Ingela Nilsson
Blekinge FIF, ordf. Bosse Nilsson
Blekinge FIF, utbildn. Henrik Hultman
SFIFs styrelse Bo Sjölander

Patrik Eklund inledde dagen med att hälsa välkomna. Markus gjorde upprop/genomgång av alla närvarande.

Tävlingar 2021, DM - Markus Andersson
Vi gick först igenom tävlingsprogrammet med fokus på DM, som nu ser ut enligt nedan.

Färdiga DM:
IVDM 17 jan, Jkpgs Friidrottskrets
IDM mångkamp 17år-senior, 30-31 jan inlagt i Mångkamps-SM, Västerås FK
IDM mångkamp 15-17år, 30-31 jan inlagt i Mångkamps-SM, KFUM Örebro
Stora IDM-helgen 17år-senior 6-7 feb, inlagt i Wexio Indoor, IFK Växjö
Stora IDM-helgen 12-15år 13-14 feb, inlagt i Quality Hotel Games Youth, IFK Växjö
IUDM mångkamp 12-14år, 13-14 mars inlagt i Växjömångkampen, IFK Växjö
Terräng-DM, 18 april, Wärnamo SK
Mångkamps-DM 22-23 maj, Ljungby FIK
DM-VDM Marathon, 14 aug inlagt i Jönköpings Marathon, Team Runnershigh
Veteran-DM, 11-12 sep, Wärnamo SK
DM-VDM 10.000m, 12 sep, Eksjö Södra IK
DM lång terräng, 19 sep inlagt i Ulfveloppet, Södra Vi IF
DM Castorama, SFIF-period, hemmabanor

Ej färdiga DM
Stora DM-dagen, 5 juni, prel. Jkpgs Friidrottskrets
DM-VDM halvmarathon, oklart datum, inlagt i Kalmar Malkars 21KM, Högby IF
DM 5000m m.m. oklart datum, inlagt i Ölandsspelen, Högby IF
VDM kastmångkamp, oklart datum, Oskarshamns SK
Lag-DM, datum och arrangör sökes
Lag-UDM, ej klart med matcher, regler, osv Ingemar & Mia kommer snart med ett förslag

Kommentarer
Kalmar har en ny inomhusarena men ännu ingen eltid. Om den kommer på plats inom kort och Kalmar SK / 
Högby IF känner sig redo att arrangera kan vi lägga mångkamps-DM inomhus där, isåfall helgen 16-17 jan.
Ann kollar med övriga Jkpg-klubbar om de kan/vill arrangera Stora DM-dagen 5 juni.



Lag-UDM
Ingemar Hedin & Mia Jansson har funderat, diskuterat med andra och presenterade nu ett grovt förslag. 
Efter dagens input återkommer de senare med ett mer detaljerat förslag. Nu föreslås Mix 11 ha två matcher 
på hemmaplan, eller tillsammans med närliggande klubbar (valfritt), där man likt Kraftmätningen kör enligt 
mångkampstabell och de tre bästa resultaten i varje gren räknas. För P/F13 planeras också två matcher 
vilket innebär att vi behöver hitta datum och arrangörer, preliminärt en gemensam Smålandsfinal i Ljungby 
som match 2. Ingemar nämner även Nestléspelen som SFIF pushat för på friidrott.se där tanken är att varje 
barn/ungdom ska genomföra en arenatävling, en mångkamp och ett terränglopp, alla aktiva som deltagit får 
sen ett märke i linje med de nya tävlingsreglerna för barn. Ett terränglopp vore kanske aktuellt att ha som en 
tredje match i Lag-UDM. För P/F15 har få klubbar tillräckligt med aktiva för att få ihop lag och vi har ofta 
krockat med Kraftmätningen, kanske bredda åldersspannet till 14-17år. Kan dock bli en väl stor match att 
arrangera ihop med P/F13-finalen. Ovanstående då tankar inför 2021, sen till 2022 blir vi ett större distrikt 
och en del ändringar för lagom geografisk uppdelning får tänkas på, vi får återkomma där. Redan nu 2020 
har vi haft KA2 med från Blekinge, som då räknades som ”utom tävlan”, samma gällde för sammansatta lag 
från flera olika föreningar. Här är åsikterna blandade om de ska ingå i tävlingen eller hamna bredvid.

Utbildning – Ingela Nilsson
Ingela tog upp att utbildningsansvariga personer i varje förening skulle underlätta mycket för planeringen och
ge fler utbildade. Nu har det ofta blivit dåligt deltagande när vi försökt lägga kurser på andra orter än Växjö. 
Flera deltagare på Höstmötet efterfrågade mer anpassade upplägg på utbildningarna då det är svårt att få 
föräldrar/ledare att offra helger, resa iväg, osv men här styrs upplägget mycket av SFIF och vi/Ingela kan 
bara vara med och bidra med synpunkter när SFIF omarbetar utbildningarna. För att möjliggöra att 
genomföra fler utbildningar spridda i distriktet med färre personer i varje, lyftes frågan om högre kursavgift, 
och Höstmötesdeltagarna verkade inte så priskänsliga utan beredda att betala mer om det behövdes.

Nu i höst har vi två utbildningar som återstår, och de kommer genomföras med corona-anpassat upplägg, 
digital teori och praktik utomhus. Några deltagare kommer inte och de kommer få komplettera till våren.

I vår planeras en 7-10år i Kalmar. Carl Hedin ingår i ett RF-projekt Eldsjäl 2.0 och som uppgift kommer han 
ansvara för en Unga Ledarutbildning i vår, i den kommer det även ingå en 7-10års-utbildning för deltagarna. 
Till våren planerar vi även köra funktionärsutbildningar på distriktsnivå, dels eltid, dels starter och Höstmötet 
efterfrågar även distriktsdomarutbildning som vi därmed också får försöka ordna. Vi kommer även skicka ut 
en fråga om det finns intresse för en Löpledarutbildning och isåfall köra en sådan.

Hösten 2021 planeras en 7-10år i Karlshamn och Växjö, 10-12år i Växjö och Kalmar samt 12-14år i Växjö.

Sammanslagning Småland-Blekinge-ev. Östergötaland - Markus Andersson
Inledningsvis en genomgång av vad som hänt senaste året och händer framöver. Under 2019 hade vi flera 
möten mellan Småland & Blekinge och även med SFIF/andra SDF. Det mesta lutade åt att det bara skulle bli
Småland-Blekinge som gick ihop, och vi hade förberett oss mycket med avstämningar av DM-tävlingar, 
kommittéer, GM-resa, DM-rekord/statistik, m.m. Småland & Blekinge i mellan, vilket presenterades och 
diskuterades på Höstmötet 2019. Sen i januari kom förslaget från
SFIFs arbetsgrupp och Förbundsstyrelse att även Östergötaland
skulle ingå i vårt nya SDF, vilket överraskade oss. Vi kontaktade då
Östergötalands FIF för att diskutera saken med dem, men de som
tidigare under processen inte uttryckt någon särskild åsikt hade nu
tagit ställning och var tydligt emot förslaget, de tänkte rösta emot och
tyckte därmed inte det var aktuellt att ha möten med oss. Vi vände oss
då till SFIFs arbetsgrupp och fick rådet att invänta inriktningsbeslutet
på Förbundsårsmötet 2020 och sen får vi se om Östergötaland ändå
är samarbetsvilligt under implementeringsfasen, om inte kan beslutet
ändras till Förbundsårsmötet 2021 då definitivt beslut tas.  Pga
coronapandemin blev vårens FÅM framflyttat, men i början på okt
bifölls förslaget på ett digitalt FÅM. Nu har SFIF satt ihop en styrgrupp
som snart kommer inleda möten med oss ihop med Östergötaland, så
får vi se hur det går. På FÅM-21 tas som sagt definitivt beslut och sen
blir det fler möten, planering, diskussion och beslut under 2021 innan
de nya SDF:en kan börja gälla 1 januari 2022.

Höstmötet uttryckte skepsis mot att gå ihop med Östergötaland om de nu inte är samarbetsvilliga, en 
uppfattning som SmFIFs styrelse delar, men SmFIF har tidigare uttryckt mot SFIF att vi är öppna för 
alternativa lösningar, och den inställningen gäller fortfarande under förutsättningar att Östergötaland ändrar 
sig och samarbetar konstruktivt, vilket återstår att se. Står de fast vid sitt ställningstagande tycker både vi 
och SFIFs arbetsgrupp att det är bättre att ändra förslaget och att det bara blir Småland-Blekinge. 



Arbetsgruppens argument för att även inkludera Östergötaland är att vårt SDF då blir mer lika stort som 
övriga, bara Småland-Blekinge skulle bli ett lite mindre/svagare SDF. En viktig poäng med ny regional 
organisation och större SDF geografiskt är att varje SDF ska vara tillräckligt stort och resursstarkt för att 
kunna ha en anställd på minst 0,8 heltidstjänst. 

Nya SDF kommer också få ett tydligare uppdrag från SFIF än vad som gällt tidigare, vilket vi gick igenom. 
Uppgifterna kan delas in i Administrativa för SDF-styrelsen, t.ex. årsmöte, förvalta tillgångarna, ev. 
arbetsgivaransvar, m.m. samt Operativa basuppgifter för ev. anställd personal och kommittéer. De operativa 
uppgifterna är indelade i fyra delar, som vi gick igenom lite kort och de finns på friidrott.se för vidare läsning.  
1. Utbildning/Tränare och ledare (genomföra utbildningar, hålla i tränarpooler, samarbeten med FIG & PC). 
2. Samarbete och erfarenhetsutbyte (möten & nätverk, kommunikation/hemsida/mail, läger, m.m.)
3. Tävlingar (program på hemsidan, sanktioner, DM, rekord/statistik, gemensam funktionärskår)
4. Styrning (implementera centrala beslut o föra ut centrala koncept).

Svensk Friidrott – Aktuellt, Strategi 2021-25, m.m. – Bo Sjölander
Bo inledde med corona-pandemin och hur förbundet jobbar med att hantera det, bl.a.
försöker man tillsammans med RF att få Folkhälsomyndigheten att ta fram mer
specifika råd för idrottslig verksamhet utomhus med stora avstånd och låg smittrisk,
t.ex. långlopp. Nu är råden samma mot alla idrotter trots väldigt olika förutsättningar
och risk för smittspridning, vilket begränsar våra möjligheter onödigt mycket.

Vi passade också på att beskriva vårt läge angående nya regionala organisationen där vi föreslås gå ihop 
med Östergötaland utan att de än så länge varit samarbetsvilliga. Bo förstod situationen men hade inte mer 
specifika råd eller besked att komma med, utöver att vi får se hur diskussion och möten går under vintern.

Sen gick Bo in på sitt huvudsakliga område för dagen, nämligen framtagande
av ny Strategi 2021-2025 (tidigare kallad Verksamhetsinriktning). Sådana har
vi haft tidigare, men nu ska vi i ännu högre grad även jobba utefter dem och 
regelbundet följa upp hur det går. SFIFs kansli kommer få vänja sig vid att 
jobba mer projektinriktat. SDF och föreningar måste också hänga med om vi 
ska lyckas. Bo beskrev processen som leder fram till beslut på FÅM-21.
Bakgrunden baseras bl.a. på fyra utmaningar friidrotten upplever: 
1. Vi tappar äldre ungdomar/ökad konkurrens. 2. Ingen tillväxt utanför 

storstäderna, snarare tillbakagång. 3. Krympande ekonomi. 4. Komplex föreningsvardag.
Målsättningen frammåt kan summeras till att vi/friidrotten behöver bli attraktivare & växa.
Bo pratade en del om hur det ska gå till, här gäller bl.a. att SFIF-SDF-IF tar gemensamt beslut och jobbar 
tillsammans, att målsättningen är realistisk och att målsättningarna är mätbara och följs upp. Bo gick också 
igenom nio strategiska utvecklingsområden enligt pusselbilden ovan, som var och en är viktiga.

Avslutningsvis, för att lyckas är det viktigt att denna Strategi 2025 inte bara beslutas, men läggs på en hylla 
och samlar dam medan vi fortsätter som vanligt, utan att den blir en del av vår vardag, SFIF, SDF och IF. 
Som sagt kommer SFIFs kansli jobba mer projektinriktat framöver, det löpande vardagsarbetet kallas 
initiativ, tjänster lär göras om. Bo undrade om vi hade några frågor eller bidrag, men det hade vi inte.

Valberedningen – Stefano Tomai
Stefano gjorde en kort presentation av sig själv, tillhör IK Hakarpspojkarna och är ny i Smålands 
valberedning. Markus fyllde på med information och en lägesbeskrivning, valberedningen ska bestå av en 
ledamot från våra tre län, och enligt turordningslista har det varit IKHP, FIK Färjestaden och Athletics 
24Seven:s tur, men ingen har tidigare anmält någon kandidat vare sig innan vårat årsmöte i våras eller 
därefter. Stefano är därmed först ut nu. 24Seven verkar vara på väg att läggas ner som förening, så osäkert 
om vi kan få någon hjälp därifrån, men Stefano tar kontakt med dem + Färjestaden och kollar läget.
Läget i SmFIFs styrelse är som så att Patrik, Ari och AnnLis planerar att avgå, men AnnLis kanske kan tänka
sig 1år till. Med tanke på att vi blir nytt SDF 2022 borde nog en helt ny styrelse från de olika distrikten väljas 
då, och därmed läge att välja alla ledamöter på 1år nu på årsmötet till våren.

Skrivet av Markus Andersson


