
Minnesanteckningar arbetsgruppmöte ”Östsvenska FIF”

Närvarande
Markus Andersson Smålands FIF, kanslist / sammankallande
Ulrika Pizzeghello Smålands FIF, ordförande
Marina Karlsson Smålands FIF, vice ordförande
Bosse Nilsson Blekinge FIF, ordförande
Henrik Hultman Blekinge FIF, utbildningsansvarig
Peter Håkansson Östergötlands FIF, ordförande
Krister Hultberg Östergötalnds FIF, vice ordf, utbildningsansvarig
Björn Lindén Svenska Friidrottsförbundet, föreningsutvecklare

Frånvarande Lars Molin, Blekinge FIF, vice ordförande
Frånvarande Anders Kullen Havdelin, Svenska Friidrottsförbundet

Vi inledde med en presentationsrunda då Ulrika & Björn var nya jämfört med tidigare 
möten. Ulrika är ny ordförande i SmFIF, även med i SFIFs styrelse, engagerad i bl.a. 
utbildningsfrågor och leder en barngrupp i IFK Växjö. Björn jobbar på SFIF med bl.a. 
ansvar för föreningsutveckling och nu även projektledare på SFIF för den nya regionala 
organisationen. För övriga finns presentationer i minnesanteckningarna 4 feb 2021.

Hantering av sanktionsansökningar
Föreningarna söker sanktion i FRIDA under maj för arrangemang inomhus 21/22 och 
under september för arrangemang utomhus 2022. Inomhussökperioden maj kan i år vara 
förlängd in i juni. Ansökningarna hanteras av SDF månaden därefter. I Östergötland 
ansvarar Mikael Eriksson för detta, i Blekinge Bosse och i Småland Markus. Från 2022 
hanterar Markus alla sanktionsansökningar. I FRIDA ser Markus även ansökningar för 
andra distrikt, även om behörighet nu saknas för att ändra/godkänna dem, men i och med 
att de syns sammanställer Markus ett komplett Östsvenska-program redan i höst.

När ansökningar för närliggande arrangemang med liknande målgrupp krockar brukar 
Markus maila och tipsa dessa arrangörer och fråga om någon vill byta datum. Vi planerar 
ett Östsvenska-gemensamt fysiskt Höstmöte i november med bl.a. tävlingsprogramet på 
dagordningen, men då fokus på DM. Björn meddelar att SFIF kan stå för mötets 
kostnader. Vi kan även arrangera ett till digitalt dialogmöte för föreningarna i okt-nov med 
fokus på deras arrangemang, där bl.a. krockar kan diskuteras.

Direkt efter årsskiftet 21/22 kommer Frida Lindström/SFIF manuellt flytta om 
arrangemangen i FRIDA till nya SDF och maila ut en sammanställning på sökta tävlingar 
till varje SDF (vi lär ha koll redan innan dess). Det kommer sen även ske en 
organisationsförändring inom IdrottOnline för att matcha de nya SDF:en.

Utanför de ordniarie ansökningsperioderna maj & september söks central sanktion 
fortfarande i FRIDA, men plus ett mail då FRIDA-systemet inte kollas året runt. För mindre 
arrangemang med distriktssanktion räcker det med enbart ett mail med nödvändiga 
uppgifter. Ansökningar via mail bör vara inskickade senast en vecka innan arrangemanget.
Vid +200 deltagare är central/nationell sanktion ett krav, för mindre arrangemang frivilligt.



Ny hemsida, e-postadresser, logotype och profilkläder
SFIF kommer ta fram samordnade förslag åt oss här och står för ev. kostnader under 
2021. Ett informationsmöte via Teams kommer äga rum onsdagen 16 juni kl. 18.30-20.00, 
dit 2-3 personer från varje nytt SDF bjuds in. Lämpligtvis personer som har intresse och 
kompetens att jobba med distriktshemsidan framöver. Markus och Henrik kommer gå på 
detta, Henrik frågar även Anders Bergdén.

Lite preliminär förhandsinformation:

Logotytpe: Enligt ovan.
Hemsida: Någon form av kopia på upplägg/design/struktur från friidrott.se 

Klart till hösten eller senast årsskiftet, då finns även en utbildning hur
hemsidan sköts. Ansvarig kommer främst vara kansliet/Markus men fler som
t.ex. Henrik & Anders kommer ha möjlighet att bidra. Vi får se över olika
tekniska möjligheter att spara material på nuvarande distriktshemsidor utan
att allt behöver flyttas över till nya hemsidan.

E-post: Vi kommer kunna få friidrott.se-adresser
Teams: Vi kommer få ett Teams-konto (ev. även Sharepoint)
Profilkläder: Ett baspaket erbjuds varje SDF (ev. + möjlighet att köpa mer till självkostnad

Utgår från förbundets avtal med Craft/New Wave Group.

Övertagande av Götalandsregionens verksamhet
Götalandsserien SFIFs Daniel Bergin ansvarig
GM 13-14 år SFIFs Frida Hogstrand ansvarig

De håller på att bilda arbetsgrupper med personer från respektive region. Frida har 
tillfrågat tre+tre personer från Norrland & Svealand och även sökt personer från vårt håll. 
Hon planerar ett första möte redan i slutet av maj. Vi intresseanmäler följande personer till 
GM-arbetsgruppen: Markus/Småland, Carl Hedin/Småland, 
Peter/Östergötland/Götalandsregionen och Peter Persson/Blekinge. Om Daniel även 
söker personer till en arbetsgrupp för serierna föreslås Anita Norr-Ericson och Markus.

Vi har noterat att Blekinge & Östergötland satsat lite mer på GM än vad Småland gjort i 
form av gemensamma bussresor och att SDF:et tagit en hel del kostnader. Förvisso har 
även Småland försökt genomföra bussresor olika år så intresset saknas inte, men svårare 
att samordna pga geografiskt större distrikt. Väl på plats har vi alla försökt bygga 
lagkänsla, gemensamt boende, delat ut tröjor, m.m. även om Småland då tagit mer 
självkostnadspris för allt.

Framöver lutar vi åt att fortsätta med olika lag för att bibehålla lagkänsla & gemenskap, 
som lättast bibehålls för mindre områden och som skulle bli svårt med hela Östsvenska-
distriktet. Däremot kommer planering och administration runt omkring bli gemensam, och 
även ekonomin bör bli mer likartad. 2022 kan också sägas vara ett testår så får vi se 
senare. Fortsatt planering får ske i Fridas arbetsgrupp.



Östsvenska FIFs ekonomi
En sammanställning (bilaga) är gjord av Markus som innehåller Smålands resultat 2018, 
2019, 2020 och budget 2021, Östergötlands resultat 2019, 2020 och budget 2020 samt 
Blekinges resultat 2018 och 2020. Utifrån detta finns ett bedömt sammanvägt resultat för 
Östsvenska 2022, som ungefär visar utgångsläget. Då är det medtaget kända förändringar
om bidrag från bl.a. SFIF, utökad personalstyrka med +20%, m.m. En riktig budget 2022 
får vi diskutera och besluta om senare. I sammanställningen finns även eget kapital vid 
utgången av dessa år. Resultatet för Östsvenska FIF 2022 pekar ungefär mot +/-0 och 
eget kapital på ungefär 1 miljon.

Markus gick nu igenom alla poster lite snabbt. Krister hade en del frågor och funderingar 
men behöver stämma av med Östergötlands kassör Arne Lindholm först. Östergötland 
äger i dagsläget en del tävlingsutrustning tillsammans med föreningarna (dock ej upptaget 
i balansräkningen som bokförd tillgång), bl.a. något vi behöver fundera på hur vi hanterar 
framöver. Sen finns mer att diskutera, vi får återkomma, men har nu koll på utgångsläget.

De operativa basuppgifterna

1. Utbildning av tränare och ledare
- ansvar, hantering och administrering av utbildningar (inkl. ny utbildningsplattform)
- samverkan RF/SISU (inkl. ekonomiskt stöd)
- samverkan RIG/PC 

Detta är ett stort och viktigt område för SDF:et att jobba med framöver. Vi påbörjade en 
diskussion, men utsåg sen en arbetsgrupp som får diskutera/jobba vidare med hur SDF:et 
ska sköta detta område framöver. Bl.a. ta fram en/flera tydliga uppdragsbeskrivningar. 
Arbetsgruppen: Markus (sammankallande), Ulrika, Ingela Nilsson/Småland, Henrik, 
Krister, Åsa Hallkvist Lestander/Östergötland och Björn. Första mötet blir i juni.

Några saker vi tog upp nu: Björn berättade att en dialog pågår mellan SFIF och RF-SISU 
om hur vi/friidrotten ska kunna utnyttja idrottskonsulenterna mer. Organisationsledar-
utbildningen "Föreningssmart" håller på att göras om (igen). SFIF håller också på att ta 
fram en ny utbildningsplattform där det kommer finnas en hel del digitalt material och 
utbildningar i modulform så man enklare kan välja och bygga på med de delar man är 
intresserad/har behov av. När det gäller samarbeten med RIG & PC sker det i viss mån 
redan, men finns klar potential att öka. Även att skapa samarbeten med NIU i Jönköping, 
Norrköping och Karlskrona. Vi kan bjuda in till utvecklingsträffar och stå för 
föreläsare/instruktörer som rekryteras från olika håll.

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte
- möten, träffar, nätverk
Här är det föreningarna själva och dess ledare/funktionärer/aktiva som träffas på olika sätt,
utbyter erfarenheter och ordnar samarbeten. SDF:et stöttar/styr/ordnar att det sker.

3. Tävlingar
- sanktioner, tävlingsprogram, DM, rekord, regler.
Kommer främst hanteras av kansliet/Markus ihop med tävlingskommittén.

4. Styrning
- Främst nya koncept m.m. från SFIF ner via SDF:et mot föreningar, men i viss mån även 
fånga in synpunkter m.m. från föreningarna och förmedla vidare upp till SFIF.

För punkt 2 - 3 - 4 hann vi idag ingen särskild diskussion hur SDF:et ska jobba framöver.


