
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 19 januari 2021 kl. 19.15 via Microsofts Teams.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Maria Jonasson, Ronny
Krönvall, AnnLis Hellsten, Carl Hedin samt personal: UC-samordnare Ingela
Nilsson, kanslist Markus Andersson och friidrottsutvecklare Ingemar Hedin.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet och dagordningen godkändes utan tillägg. Statistik stryks och
framöver får Östsvenska FIF en egen punkt.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Veterandagen är på gång, Ronny håller på att 
diskutera med veterankommittén vad vi vill att dagen ska innehålla. Markus har kollat vidare på 
funktionärsutbildningar (se vidare under §5) och ekonomin för Blekinge & Östergötaland (se §12).

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
* Datum för vårens utbildningar. Ingela avvaktar nya besked ang. corona-restriktioner efter den 24 
januari. Därefter sätter hon datum för vårens utbildningar. SFIF kan också komma med några 
besked hur utbildningar kan köras delvis digitalt.
* UC-tilläggsbidrag 2020. Vi har precis fått besked, se vidare under §12.
* Starterutbildning på distriktsnivå. Markus har fortsatt kontakterna med SFIFs Daniel Bergin och 
Lisbeth Polgard. SFIFs starterråd har haft möte och jobbar på att uppdatera det kompendium som 
finns från 2016, men tillsvidare gäller samma och då även på distriktsnivå. Markus har även haft 
kontakt med Per Falkman, som nu är vår enda Förbundsstarter inom distriktet och han faller också 
för åldersstrecket i år, och han har sagt ja till att hålla i en utbildning. Han har även pratat med Mats 
Olsson som hjälpt oss tidigare och han ställer upp nu också trots att han flyttat från Småland.
* Eltidsutbildning. Tommy Ursby och Håkan Stenfelt som hållit i vår eltidsutbildning förr är ej aktuella 
längre. Markus har haft kontakt med Fredrik Ahlström som pratat med flera eltidtagare i Växjö och 
han rekomenderar Ola Lindh, som Markus tar kontakt med framöver.
* Distriktsdomarutbildning. Inget nytt, men finns intresse planerar vi att erbjuda även en sådan i år. 
Martin Joabsson har varit instruktör tidigare och går att tillfråga. Alla tre funktionärsutbildningarna blir
troligen till hösten när Corona-restriktioner släppts.

§ 6. Projekt
Ingemar & Patrik har nu skickat in ansökan för ”Friidrott enkelt” till RF-SISU Småland.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Mästerskapsstatus. SFIFs TAK (tävlings- och arrangemangskommitté) har nyligen beslutat att 
ställa in IUSM och IJSM denna inomhussäsong. Däremot genomförs ISM för seniorer med 
begränsat elitstartfält. IGM är också inställt. Markus ihop med vår tävlingskommitté och IFK Växjö 
har nyligen också beslutat att ställa in alla IDM för 17år och äldre, och vi avvaktar med IUDM 12-
15år. IFK Växjö hoppas kunna genomföra någon ungdomstävling i slutet av inomhussäsongen.
* Ingemar och Ljungby-Mia jobbar vidare med ett förslag på Lag-UDM 2021, inkl. någon tanke inför 
2022, de träffas vid QHG i slutet av januari och skickar sen ut förslaget.

§ 8. Ungdomskommittén – Carl Hedin
IGM inställt. Blir antagligen ett kommittémöte i mars.

§ 9. Hemsida och kansli – Markus Andersson
På sistone jobb med Verksamhetsberättelsen, bokslut, budget, verksamhetsplan, SDF-
bidragsansökan (är nu inskickad), årsmöteskallelse är utskickad och ligger på hemsidan, kontakter 
ang. starter/eltidsutbildning samt Östsvenska-kontakter.

§ 10. Verksamhetsplan 2021
Arbetade vi med på mötet 8 januari.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterantävlingar 2021 är inlagda på Veteranhemsidan, först kommer Terräng-DM 18 april. Vi hoppas
det kan genomföras.

§ 12. Ekonomi – Markus Andersson
* Bokslutet 2020 är klart och bokföringen är nu hos revisorn.
* Besked från SFIF att de räknar UC-tilläggsbidraget 2020 annorlunda så vi kommer få 30 tusen 
istället för de 17,5 tusen vi förväntat oss. Budgeten 2021 skulle således kunna uppdateras, men vi 
avvaktar lite tills vi fått färdigt UC-avtal, uppdragsbeskrivning och UC-bidragsinfo för 2021.
* Östergötlands ekonomi 2019. Intäkter (149 tusen): Bidrag SFIF 24 tusen, Bidrag ÖIF 49 tusen, 
Serv-avg 37 tusen, GM/DM 37 tusen, övrigt 3 tusen. Kostnader (97 tusen): GM 73 tusen, möten 7 
tusen, resor 6 tusen, övrigt 11 tusen. Resultat: +53 tusen. Eget kapital: 229 tusen.
* Blekinges ekonomi 2018. Intäkter: Bidrag SFIF 42 tusen, Bidrag BIF 15 tusen, Serv-avg 19 tusen, 
GM 4 tusen. Kostnader: GM 80 tusen, Priser/medaljer 10 tusen, övrigt 10 tusen. Resultat -20 tusen. 
Eget kapital: 45 tusen.

§ 13. Föreningarnas punkt
-

§ 14. Årsmötet

a) Framsida verksamhetsberättelsen
Vi beslutade foton på Lag-UDM, Matilda/Rasmus Elfgaard och Thomas Jones. På baksidan fler 
foton från Lag-UDM, Ingemar fixar och mailar Markus.

b) Smålands FIFs speciella Förtjänstplakett
Vi beslutade att ge denna till Matilda och Rasmus Elfgaard för stora insatser inom vår utbildning.

c) Rune Olssons vandringspris till ”bästa kastarflicka” 2020
Vi beslutade Matilda Elfgaard.

d) Styrelseförslag två stadgeändringar
* När motioner senast ska skickas in inför vårt årsmöte. Är nu 15 dec vilket är onödigt tidigt, frågan 
togs upp på förra årsmötet och vi var överens om att ändra. Nu väljer vi dock att skicka frågan vidare
till Östsvenska-arbetsgruppen.
* Jämställdhetsformuleringar i linje med Förbundsårsmötets beslut om justerade normalstadgar för 
SDF. Vi beslutade föreslå ändringar enligt bifogad fil.

e) Mötesordförande
Vi beslutade att Patrik får köra det, bl.a. då det blir digitalt via Teams.

§ 15. Övriga frågor
* Casino-annons på hemsidan? Vi har fått förfrågan. Beslut: Nej.

§ 16. Nästa möte samt avslut
* Styrelsemöte tisdag 23 februari kl. 19.15 via Teams.
* Mötet avslutades kl. 20.00.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
15/12 §15 Planera vidare mot funktionärsutbildning starter, eltid, domare Markus

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


