
Minnesanteckningar arbetsgruppmöte Östsvenska FIF
Torsdag 17 juni 2021 via Teams.

Närvarande
Markus Andersson Smålands FIF, kanslist / sammankallande
Ulrika Pizzeghello Smålands FIF, ordförande (närvarande en del av mötet)
Henrik Hultman Blekinge FIF, utbildningsansvarig
Lars Molin Blekinge FIF, vice ordförande
Björn Lindén Svenska Friidrottsförbundet, föreningsutvecklare

Frånvarande
Marina Karlsson Smålands FIF, vice ordförande
Bosse Nilsson Blekinge FIF, ordförande
Peter Håkansson Östergötlands FIF, ordförande
Krister Hultberg Östergötalnds FIF, vice ordf, utbildningsansvarig
Anders Kullen Havdelin Svenska Friidrottsförbundet

1. Operativt basuppdrag 1: Utbildning, tränare & ledare
Behandlades av vår utsedda Östsvenska-arbetsgrupp inriktad på utbildning på ett möte den 8 juni. Ledde 
fram till bifogat dokument, som ej är klart, arbetsgruppen jobbar vidare med det på nästa utb.möte 10 aug.
http://www.smfif.se/Styrelse/2021/210608_ostsvenska-utb-mote_teams.pdf

Några kommentarer/tillägg idag:
• Marknadsföring av RF-SISUs utbildningar handlar om att välja ut vissa som kompletterar friidrottens 

utbildningsutbud.
• De instruktörer som nämns är nya som tillkommer, befintliga nämns ej och här finns en ganska lång 

förteckning med både några aktuella och många numera inaktuella. Ingela har uppdraget att 
uppdatera förteckningen.

• Björn tipsar om Niklas Wiberg som tänkbar instruktör, Markus vidarebefordrar tipset till Ingela 
Nilsson.

 
2. Rapport från SFIF-möte 10 juni om framförallt nya tjänster/uppdrag i SDF:en
Ulrika & Markus deltog, plus Björn. Mötet var främst till för de SDF som i dagsläget ej har anställda och 
därmed behöver tillsätta nya tjänster. SFIF stöttar både i processen fram till tillsatta tjänster och erbjuder sig 
att ha det formella arbetsgivaransvaret åt de SDF som vill det. SFIF kommer ta fram en grundannons där 
uppdraget beskrivs, sen får varje SDF anpassa den efter sina förutsättningar. Annonsen ska upp på diverse 
hemsidor m.m. och ansökningar ska vara inne 15 sep.

För vår del som redan har anställda och själva bör kunna tillsätta en ytterligare 20%-tjänst (eller hur vi nu 
väljer att göra), blir det mest att följa processen och stämma av föreslagna uppdragsbeskrivningen enligt 
SFIFs annons med Markus & Ingelas nuvarande uppdragsbeskrivningar och göra ev. justeringar.

En reflektion från Ulrika var att mötet handlade ganska mycket om ekonomi, budget och sett till uppdraget 
bl.a. tävlingar medan man pratade ganska lite om utbildningsdelen i uppdraget. Småland har historiskt 
arrangerat relativt mycket utbildningar och tycker det är en viktig del.

3. Rapport SFIF styrelsebeslut 15 juni verksamhetsstöd till SDF
Ulrika & Björn rapporterade om det tagna beslutet. SDF-bidraget 2022-2024 kommer bestå till hälften (sett till
vad SFIF betalar ut) av en grunddel på 50 tusen per SDF, och andra hälften fördelas utifrån antal LOK-
stödstillfällen och antal LOK-stödsföreningar.  Därtill tillkommer ett resebidrag med vissa villkor baserat på 
geografisk yta och antal LOK-stödstillfällen. Friskis&Svettis har exkluderats ur LOK-stödssiffrorna. 

För Östsvenskas del, och då baserat på de senaste LOK-stödssiffrorna som nu finns tillgängliga, skulle vi få 
ca: 119 tusen i SDF-bidrag + 23 tusen i resebidrag = 142 tusen, vilket är 33 tusen mindre än de 175 tusen vi 
tre SDF nu fått i SDF-bidrag plus UC-bidraget till Småland/Blekinge. Allt annat lika hade vi väl snarare tänkt 
oss att Östergötlands del av UC-mellans UC-bidrag skulle tillkomma. Att vi gynnats tidigare jämfört med nu 
kan förklaras av att vi arrangerar relativt mycket utbildningar och därmed har fått ett relativt stort UC-
tilläggsbidrag tidigare, som inte finns med längre.

Vi kommer ju även få 110 tusen som är tänkt till +20% tjänst. Med 33 tusen mindre i andra bidrag får vi se 
om det blir +20% eller kanske +15% istället. Även dessa pengar gäller 2022-2024 så får vi se sen.

SFIF kommer även ha corona-återstartsstöd att söka kommande år.

http://www.smfif.se/Styrelse/2021/210608_ostsvenska-utb-mote_teams.pdf


4. Rapport från SFIF-möte 16 juni om SDF:s framtida hemsida, logotype, e-post, profilkläder, m.m.
Markus, Henrik och Anders Bergdén deltog. Mötet spelades in och vi kommer få en länk utskickad till oss 
med möjlighet att titta efteråt. Ev. frågor ställs till Björn. SFIF vill ha vårt ställningstagande till vilka delar enligt
nedan vi vill vara med på senast i slutet av juli, och de kommer sen jobba mer med detta efter Finnkampen.

Hemsida & logotypes
SFIFs nya hemsida bygger på IdrottOnline och därifrån går det att skapa kopior / "ärva" design och struktur 
till distriktshemsidor. Kopplingar mellan SFIF och SDF finns och besökare känner igen sig mellan 
hemsidorna. Man kan via medlemsregistret i IdrottOnline tilldela flera personer behörighet att redigera 
innehåll på hemsidan och skriva nyheter.

När det gäller logotype föreslår SFIF att alla distrikt har samma blå-gula sväng med stjärnor som SFIF, men 
med distriktsnamnet under loggan istället för Svensk Friidrott. I vissa sammanhang kan andra 
färgkombinationer än gul-blå vara aktuella/möjliga.

Om vi säger ja fixar SFIF en logga åt oss och en grundversion av vår distriktshemsida under hösten. SFIF 
ordnar även en utbildning åt oss hur hemsidan sköts, därefter får vi själva fylla den med innehåll. När det 
gäller loggan kan vi ju ha tryckt vår nuvarande på olika typer av produkter, som vi fortfarande vill använda 
framöver. Det kommer vara okej och nya loggan på nya produkter fasas in successivt.

Angående vårt ställningstagande: Markus, Henrik och Anders som deltog på SFIFs möte, liksom alla 
mötesdeltagare idag, är positiva till SFIFs föreslagna gemensamma delar. Men då vi var ganska många 
frånvarande på dagens möte avvaktar vi lite med definitivt beslut, så att övriga får en chans att titta på det 
inspelade mötet och ev. komma med någon invändning/fundering.

E-postadresser, digitala lösningar, mötesplatser
Vi kommer kunna få obegränsat med e-postadresser som slutar på friidrott.se, t.ex. ostsvenska@friidrott.se. 
SFIF har en prenumeration på Microsoft Office 365 som de kan dela med distrikten, kostnadsfritt för oss om 
vi nöjer oss med webbversionerna av apparna (Word, Excel, PowerPoint, m.f.). Här följer det även med 
molnlagring med Onedrive, där mappar uppe i molnet visas likadant som mappar lokalt på datorn. Teams-
konto kommer vi också kunna få.

Profilkläder
SFIF har ett samarbete med Craft och vi erbjuds ett bassortiment av tre profilkläder med logotype plus SFIFs
samarbetspartners: en mörkblå pikétröja, en ljusgrå långärmad och en mörk pullover. SFIF tar kostnaderna 
under 2021 för ungefär distriktens styrelse och personal. Vill vi ha fler och från 2022 får vi betala. Vi behöver 
därmed under hösten samla in antal & storlekar. Craft har även ett stort kompletterande utbud (utan loggor).
 
5. Regionalt samverkansmöte Gtbg-Skåne-Östsvenska måndag 21 juni kl. 12.00
Alla i vår Östsvenska-arbetsgrupp verkar ha fått denna inbjudan som kom via mail för någon vecka sedan? 
Markus, Ulrika och Lars planerar att delta, kanske fler.
 
6. Operativt basuppdrag 2 – Samarbete och erfarenhetsutbyte
Ett projekt är på gång med en behovsinventering av hur föreningarna mår efter pandemin och 
tänkbara/intressanta samarbeten och erfarenhetsutbyte för dem. Markus & Ulrika har jobbat med en 
projektansökan som inte riktigt klar, men tanken är preliminärt sep 2021 – april 2022, och kommer ge oss ett 
bra underlag för hur vi kan jobba med detta område framöver. Småland har styrelsemöte 21 juni då ansökan 
behandlas och Östsvenska-arbetsgruppen kommer inom kort också få ta del av den.
 
7. Återstående agenda 2021 (kommer justeras/kompletteras):
Möte 18 juni + fler: Regionsmästerskapen 13-14 år (SFIFs Frida Hogstrand,

Peter/Östergötland, Peter Persson/Blekinge, Carl Hedin/Småland o Markus)
Juli Ställningstagande/besked till SFIF ang. Hemsidor, logotypes, m.m.
Möte aug: Operativt basuppdrag 3: Tävlingar

+ Kulster, hur/när ska vi dela in distriktet i sådana
Möte 10 aug: Arbetsgruppen inriktad på Utbildning, tränare & ledare fortsätter det arbetet
Möte sep: Operativt basuppdrag 4: Styrning

+ Friidrottens strategi 2025, hur ska vi jobba med denna
Möte okt: Förberedelser inför Höstmötet

+ Om ny 20% tjänst ska utlysas 1/1 är det hög tid nu.
November: Gemensamt Höstmöte/extra årsmöte i Växjö med alla föreningar. 

Presentera information & förslag för föreningarna, ta juridiska beslut om bl.a.
nya stadgar 2022-01-01

Möte dec: Befintliga tjänster från 1/1, rekommendation kring omfattning/innehåll
(gemensam styrelse tar beslut)
+ Skiss på Verksamhetsplan & budget 2022 (styrelsebeslut i januari)

mailto:ostsvenska@friidrott.se

