
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lördag 20 mars 2021 kl. 10.00 via Microsofts Teams.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, AnnLis Hellsten, Carl Hedin
och Stefan Mattsson, samt personal: kanslist Markus Andersson och
Friidrottsutvecklare Ingemar Hedin.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ulrika öppnade mötet och dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Ingen ytterligare protokolljustering av föregående möte, som brukar hanteras via mail veckan efter.
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades, inget nytt.

§ 3. Förbundsårsmötet 27 mars
Ulrika delade skärmen och vi gick igenom förslagen ett och ett. Först en kort summering från Ulrikas 
del och sen möjlighet för övriga att kommentera/diskutera, innan vi gjorde ett gemensamt 
ställningstagande enligt nedan. Ställningstagandet representerar SmFIFs styrelses åsikt och 
kommer delges samtliga Smålandsombud, som dock ej är bundna att rösta likadant.

a) Styrelseförslag
1. Verksamhetsinriktning 2021-2025: Friidrottens Strategi 2025 – Bifall.
2. Revidering av stadgar för Svenska Friidrottsförbundet och stadgemall för SDF – Bifall.
3. Tävlingsregler för parafriidrott – Bifall.
4. Uppdragsbeskrivning lekmannarevisor – Bifall.
5. Ändring av startkommando – Bifall.
6. SM-status för 24-timmarslöpning – Bifall.
7. SM-status för traillöpning – Bifall.
8. SM-status för veteranklasser på 100 km – Bifall.
9. Nationell tillämpning av regelverket om skor – Bifall.
10. Delegering avseende ändring av tävlingsregler - (förslaget är tillbakadraget)
11. Förbundsårsmöte resp Friidrottsforum genomförs vartannat år - (förslaget är tillbakadraget)

b) Motioner
1. Ändring av startregler för barn i regelboken – Avslag.
2. Mångkamp inomhus för 13-åringar, komplettering grenprogram – Avslag.
3. Dopingtest för alla mästerskapsrekord – Avslag.
4. Införande av Förbundstidtagningsledare - Avslag på att 1, Bifall på att 2.
5. Landslagsdräkter särskiljande – Avslag.
6. Organisering i arena och kondition – Avslag.
7. Ökad öppenhet och transparens – Bifall.
8. Internationella företrädares plats i förbundsstyrelsen – Avslag.
9. Ändring av hopp- och kastordning vid SM-tävlingar – Bifall.
10. Översyn av regelverket gällande tävlingstillstånd – Besvarad.

Man kan notera att vi i samtliga fall gått på Förbundsstyrelsens förslag.

c) Valen
I egenskap av ledamot av Förbundsstyrelsen de senaste 4 åren gav Ulrika kort sin syn på läget. Hon
står till förfogande för omval, men det är inte valberedningens förslag nu, istället föreslår de tre nyval.
Därmed ser det inte troligt ut att hon blir omvald, men hennes kandidatur kvarstår, och flera 
föreningar och distrikt har nominerat henne. Förbundsårsmötet får ta beslutet. Ulrika saknar tydlig 
förklaring av valberedningen hur de resonerat. De har webbinarium på tisdag kväll, kanske att något 
framkommer då. Vi tog ingen gemensam ställning i personvalen nu, men konstaterade att Carl nu är 
med i SFIFs Ungdomsråd och får informera oss framöver lite vad som händer i SFIF. Vi skulle också
kunna engagera oss mer i personval till både Förbundsstyrelsen och valberedningen framöver.

§ 4. Adjungerad i styrelsen
Vi har en plats vakant i vår styrelse och vid årsmötet efterfrågades bl.a. representation från norra 
Småland, t.ex. Jönköping. Ann Axelsson, Hovslätts IK, har därefter hört av sig och meddelat att hon, 
Anders Grönvall, IK Hakarpspojkarna och Lasse Elfgaard, Habo FIF-04, kan tänka sig att ingå i 
styrelsen som adjungerad ledamot. De turas isåfall om att närvara vid styrelsemötena.
Vi såg positivt på detta och beslutade att utse Ann, Anders och Lasse till adjungerad styrelseledamot
fram till årsmötet 2022. Som adjungerad deltar man i styrelsearbete men saknar rösträtt.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 5. Info från kommittéerna
Carl meddelar att ungdomskommittén planerar ett sommarläger/GM-upptakt fredag-söndag 31 juli – 
1 aug i Ljungby. Ljungby FIK har varit initiativtagare och kommer stötta lägret praktiskt med arbete 
kring arena, utrustning, mat, etc. medan kommittén fixar ledare och håller i träning/aktiviteter samt 
administration med anmälningar, avgifter, m.m. Lägret finns inte med i budgeten, men beräknas gå 
med överskott. Ifjol kördes GM-lägret ideellt, men nu efterfrågar Carl arvoden till ledarna enligt de 
arvodesregler vi haft tidigare för läger och utbildningar. Carl och Markus reder ut vissa oklarheter 
kring arvoden till nästa styrelsemöte. Viss oklarhet finns även kring pandemin och ev. fortsatta 
restriktioner. Men tillsvidare gav styrelsen ungdomskommittén i uppdrag att fortsätta planera för att 
lägret kommer genomföras. Inbjudan planeras att skickas ut i april.

Ingela hade skickat ut en rapport inför mötet om utbildningsverksamheten. För tillfället pågår inga 
utbildningar, men 7-10 år och Unga Ledare är planerat i april-maj. Pandemins tredje våg gör det 
dock osäkert vad vi kan genomföra, kanske något digitalt. För 7-10 år i Kalmar har föreningingarna 
där ännu inte uppvisat något större intresse. Beslut om vårens utbildningar tas inom någon vecka. 
Annat nämnvärt är att SFIF jobbar vidare med att tillsätta en ny utbildningsansvarig och nästa UC-
möte är planerat till 8 juni.

§ 6. Övriga frågor
-

§ 7. Nästa möte samt avslut
Tisdag 11 maj kl. 20.00 via Teams. Mötet avslutades kl. 11.57.

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 Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare


