
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Måndag 21 juni 2021 kl. 19.30 via Microsofts Teams.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Ronny Krönvall,
Stefan Mattsson, Anders Grönvall (adjungerad) och personal Ingela Nilsson
(utbildningssamordnare) och Markus Andersson (kanslist).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ulrika öppnade mötet, hälsade alla välkomna, särskilt Anders, och
dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan (i slutet av föregående mötesprotokoll) gicks igenom utan några nyheter/ändringar.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

Regionalt samverkansmöte Göteborg – Skåne – Östsvenska 21 juni kl. 12.00
Ulrika & Markus deltog från Småland, Lars Molin från Blekinge. Representanter från de flesta distrikt 
inom Götalandsregionen närvarade. Mötet handlade om vilka behov av samverkan vi ser, bl.a. inom 
utbildningar, föreningsutveckling, tävlingsverksamhet, projekt, m.m. Svenska Friidrottsförbundet ser 
nu över vilka utbildningar som ska ingå i SDF-uppdraget framöver, jämfört med dagens UC-avtal. 
Kanske skulle vi kunna ha någon gemensam tjänst över distriktsgränserna framöver, t.ex. projekt. 
Det kommer bli fler möten framöver, då med olika inriktningar och då bjuds olika personer in.

§ 4. Förbundsfrågor

a) SFIF-möte 10 juni om framför allt 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 lite om utbildningsdelen i uppdraget, som vi tänker oss är en viktig del.

b) SFIF-möte 16 juni om hemsidor, e-post, mötesplats, logotype, profilkläder
Markus, Henrik Hultman och Anders Bergdén deltog, både Henrik & Anders är från Blekinge och har
uppgett intresse av att arbeta med vår gemensamma hemsida framöver.
SFIF erbjuder framtida SDF en liknande hemsida som friidrott.se som bygger på IdrottOnline. Då 
finns kopplingar internt mellan SFIF-SDF och besökare känner igen sig mellan sidorna. Möjlighet 
även för t.ex. Ronny att sköta en veterandel på hemsidan. SFIF föreslår även att SDF:en har samma
logotype som SFIF, den blå-gula svängen med tre stjärnor, fast distriktsnamnet under istället för 
”Svensk Friidrott”. Vidare kommer vi även få obegränsat med e-postadresser som slutar på 
@friidrott.se och ett nytt Teams-konto för Östsvenska FIF. Även Microsofts Office 365 (webbversion)
och molnlagring via Onedrive. Slutligen tar SFIF kostnaden 2021 för att trycka upp profilkläder till 
ungefär styrelse & personal i SDF:en, vill vi ha fler än så och från 2022 får vi betala. Det vi erbjuds 
här är en mörkblå pikétröja, en ljusgrå långärmad och en mörk pullover som har logotypen plus 
SFIFs samarbetspartnres trycka på sig.
SFIF vill ha ett ställningstagande från varje nytt SDF och dagens mötesdeltagare var positiva.

c) SFIF-beslut verksamhetsstöd till SDF
SFIF har nyligen tagit beslut om hur det framtida verksamhetsstödet till SDF beräknas. Ulrika 
redogjorde för kriterierna och i pengar handlar det om ca: 118 tusen i verksamhetsstöd plus ett 
resebidrag på ca: 23 tusen. Summa 142 tusen, vilket är ca: 33 tusen mindre än de 175 tusen vi tre 
SDF nu fått i SDF-bidrag + Småland/Blekinges UC-bidrag (Östergötlands del av UC Mellans UC-
bidrag ej medtaget). Tidigare har vårt UC-bidrag varit relativt stort då vi arrangerat mer utbildningar 
än andra SDF. Nu är kriterierna 50 tusen i fast summa till varje SDF och de resterande 68 tusen upp
till de 118 som vi kommer att få baserat på antal LOK-stödsaktiviteter och antal LOK-
stödsföreningar. Resebidraget på 23 tusen baseras på geografisk yta och LOK-stödsaktiviteter. Då 
LOK-stöd varierar är detta inte slutliga siffror för 2022 utan ”ungefär” vad vi kommer att få.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



d) RF-SISU Smålands enkät vilka utbildningar vi är intresserade av
Följande ämnen:
Grunderna i digital pedagogik
Fördjupning i Word, Excel och PowerPoint
Idrott online – utbildningsmodulen
Idrott online – hemsida
Trygg idrott
Effektivare och bättre styrelsemöten
Grunderna i RF-SISU arbete med Förenings- och Förbundsutveckling
Inkluderande och jämställd idrott
Lärgruppsledarutbildning – grund
Valberedningsarbetet i framtiden
Styrelseutveckling – Framtidens styrelsearbete
Föreningskunskap – grund
Framtidens idrott – Vad händer i vår omvärld och idrott?
Ledarutveckling – Hur formar vi vårt ledarskap i framtiden
Ny syn på träning och tävling
Arbetsgivaransvar

När var och en av oss fick lyfta fram någon/några ovan visade det sig att vi tillsammans hade 
intresse av nästan samtliga. Mest intressant för en stor del av styrelsen verkade vara ”Framtidens 
idrott – Vad händer i vår omvärld och idrott?”. Markus besvarar enkäten och skickar även något 
kompletterande mail till dem.

e) Coronasituationen
Från 1 juni gäller bland annat:
* Tävlingar kan genomföras för alla åldersgrupper
* Tävlingar är öppna för nationellt deltagande
* Antalet aktiva som är inne på tävlingsområdet (för lopp utanför arena; även i start- och 
målområdet) är aldrig mer än 150 samtidigt
Svensk Friidrott rekommenderar dock fortfarande att tävlingsverksamhet sker ”lokalt, småskaligt och 
ansvarsfullt”
* Möjlighet till Publik, max 500 sittande utomhus, oavsett arenans storlek.
* Möjlighet till Lägerverksamhet i ”mindre” skala.

Obs; RF väntar på ytterligare förtydliganden från FHM gällande detaljer kring bland annat begreppet 
”mindre” men också möjligheten till resor lokalt, regionalt och nationellt. Så finns en hel del 
oklarheter kvar som behöver förtydligas.

SFIF kommer med uppdaterade riktlinjer vad som gäller från 1 juli i början på denna vecka. 
Angående vårt sommarläger har det förberetts ett alternativ med uppdelning i olika sovsalar.

f) Kort rapport om besluten som fattades på Riksidrottsmötet
Ulrika rapporterade att F&S ej beviljades bilda eget specialförbund, så de finns kvar inom friidrotten 
såvida de inte väljer att lämna idrotten helt. Kan friidrotten och F&S samarbeta mer?
Beslut togs även att medel omfördelas från RF-SISU till specialförbunden (SF) och en utredning 
under hösten ska klargöra RF-SISUs uppdrag.
Beslut togs även att ett SF max kan få 10% av fördelade medel, vilket begränsar fotbollen medan 
övriga SF därmed får mer.

§ 5. Östsvenska FIF - Markus
Minnesanteckningar från de senaste mötena 20 maj, 8 juni/utbildning och 17 juni finns på hemsidan 
under Arkiv. En plan för resten av 2021 är framtagen vilket framkommer i slutet av anteckningarna 
17 juni. Det kommer bli möten varje månad från augusti, och ett stort gemensamt Höstmöte i 
november, kanske två dagar?

§ 6. Verksamhetsplan – Markus
Markus gick igenom planerade aktiviteter under maj-aug. Detta dokument är egentligen mer en 
aktivitetskalender snarare än en verksamhetsplan. Lite mer åt VP-hållet finns i årsmötesprotokollet.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
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§ 7. Ekonomi – Markus
Rapport utskickad inför mötet. Budgeten 2021 är på +55 tusen och vi ligger nu +7 tusen mot det, dvs
året pekar nu mot +62 tusen om resten följer budget. Nytt sen förra rapporten är Smålands-Bästa & 
Kalendern som gått +2,5 tusen respektive -3,5 tusen mot budget. Generellt fortsatt minskat antal 
beställningar, se vidare §14. Tillkommer gör även Sommarlägret som inte finns med i budgeten och 
beräknas gå +25 tusen meddelar Carl. Markus la nu även till att IFK Växjö valt att inte fakturera 
något för Lördagsträningarna den gångna inomhussäsongen pga att den blivit begränsad av corona.
De föreningar som betalat föreslås få 50% rabatt nästa säsong, vilket vi nu tog beslut om.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus
Sen förra styrelsemötet har Markus skrivit nyheter på hemsidan om Lag-UDM, vaccinera klubben 
mot doping samt friskfriidrott.se Ständig uppdatering av tävlingsprogrammet. Markus har även 
redigerat färdigt Smålands-Bästa, förpackat och skickat ut föreningarnas beställda exemplar plus fler
kalendrar till enskilda personer och föreningar i Blekinge & Östergötland, samt sammanställt fakturor
och skickat ut till Smålandsföreningarna. Markus har också deltagit på ganska många möten i maj-
juni, inkl. för- och efterarbeten. Skrivit en första version av projektansökan för behovsinventering och 
samarbete.

§ 9. Projekt – Ulrika, Markus (Ingemar ej närvarande)
* Slutrapport Projekt Friidrottsutvecklare – Ulrika kollar läget med Ingemar.
* Slutrapport Kastprojekt – Ulrika kollar läget med Ingemar.
* Komma igång med projekt Friidrott Enkelt – skjuts till nästa möte då Ingemar ej är närvarande.
* Löpprojekt – insamlingen av kontaktuppgifter till löptränare ska vara klart till midsommar, därefter 
nytt möte hur vi går vidare. En projektansökan skrivs ihop som styrelsen kommer få ta ställning till.
* Projekt behovsinventering och samarbete/erfarenhetsutbyten. Markus skrev en projektansökan för 
en dryg vecka sedan som Ulrika och Markus sen jobbat vidare med. Markus har även kollat runt 
med SFIF och RF-SISU Småland, Blekinge och Östergötland om bidragsmöjligheter, och det ser bra
ut, bäst från SFIFs håll. Tanken är projekt sep-april och då undersöka hur föreningarna mår efter 
pandemin och vad de har behov av för olika typer av samarbeten och erfarenhetsutbyten. Markus 
och Ulrika jobbar vidare lite till sen får styrelen ta ställning till den slutliga projektansökan. Beslutet 
får då tas per capsulam då styrelsemötet i aug blir för sent.

§ 10. Utbildning – Ingela
UC-styrgruppen hade möte 8 juni tillsammans med Östsvenska-arbetsgruppen inriktad på utbildning.
Datum för höstens utbildningar enligt nedan, som Markus nu kommer att lägga upp på hemsidan:

7-10 år, del 1 o 2
Karlshamn 26/9 + 9/10
Växjö 22/9 + 29/9 + 6/10 + 13/10 (vardagskvällar)

10-12 år, del 1 o 2
Växjö 23-24/10 + 13-14/11
Kalmar 30-31/10 + 27-28/11

12-14 år, del 1 o 2
Växjö 20-21/11 + 11-12/12

§ 11. Tävlingskommittén – Markus
* Ljungby arrangerar Mångkamps-DM (även SM) 7-8 aug och vill gärna ha någon representant på 
plats från SmFIF, t.ex. medaljutdelare. Ingemar & Carl kommer vara där, även Ulrika men 
representerar då SFIF. Carl kan tänka sig att dela ut medaljer.
* Ej klart med ev. alternativ till DM-dagen som ej kördes 5 juni. Fullt i kalendern framåt hösten. 
Sisuspelen 31 juli ligger bra till utan krockar och har liknande grenprogram som DM dag 1, de är 
tillfrågade men har svarat att de har brist på funktionärer där i semestertider och siktar snarare på att
minska antalet grenar & klasser än att öka och ta på sig DM. Så nu lutar det åt hemmaplan samma 
period som Lag-UDM, dvs 14 aug – 12 sep, och då enbart UDM 12-14 år.
* DM 10.000m Eksjö nytt datum 29 aug, samtidigt som Friidrotts-SM men får bli så.
* Lättnade restriktioner från 1 juni till 150 deltagare/arrangemang. Från 1 juli sannolikt ökning till 900 
deltagare, dvs fritt fram för allt utom riktigt stora arrangemang (ej 100% beslutat ännu).

_______________________________ _______________________________
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§ 12. Ungdomskommittén – Carl
* Sommarlägret 13-14 år i månadsskiftet juli/aug i Ljungby. Oklart vilka pandemirestriktioner som 
gäller då, Carl har bollat frågan till SFIF och får uppdatera oss via mail. Antalet anmälda är nu 70 st. 
Ljungby FIK är taggade, de fixar med bl.a. maten och kommer inte behöva betala någon avgift för 
sina egna deltagare (7 st).
* GM-lägret i oktober i Växjö, Carl funderar på om även Östergötland ska bjudas in.

§ 13. Veterankommittén – Ronny
Ronny har tidigare påpekat att nationella veteranstatistiksidan friidrott.info/veteran varit bra för 
Småland men inte komplett för Blekinge & Östergötland, dock har sidan blivit bättre menar han nu. 
Ronny har därmed lagt in länkar till statistik inne+ute för de tre distrikten från vår veteranhemsida. 
Friidrott.info/veteran innehåller dock ej årsbästa-listor, och för nya friidrottsstatistik.se ingår veteraner
inte i den grundprenumeration vi har, därför har Göran Graberg kompletterat med att ta fram 
årsbästa-listor för Smålands veteraner manuellt 2021. Hans ork är begränsad så vi får se hur det blir
2022. Kommittén har planerat möten både i samband med Stora VDM 11-12 sep och Höstmötet i 
november, och kommer då diskutera framtida veteranarbete, t.ex. den planerade Veterandagen.

§ 14. Övriga frågor

Sluta trycka Smålands-Bästa & Kalendern?
Antalet beställda exemplar från föreningarna har sen 2010 sjunkit från ca: 650 per skrift till nu 130 
per skrift. Föreningarna som brukar beställa har tillfrågats per mail och av 11 inkomna svar är det 
endast Stensjöns IF som indikerat att de skulle uppskatta en fortsättning. Övriga 10 klarar sig bra 
utan: Habo FIF-04, IFK Växjö, Växjö LK, Oskarshamns SK, Eksjö Södra IK, IK Hakarpspojkarna, 
Villstad GIF, Wärnamo SK, OK Njudung och IK Sisu. Vissa har då efterfrågat någon motsvarande 
digital sida med länkar så att informationen är lättare att hitta. Alla andra föreningar som inte brukar 
beställa har tidigare ändå fått 1ex kostnadsfritt skickat till sig, de har nu fått frågan om deras intresse
att fortsätta få det, och endast en, Persnäs AIF, har velat det. 
Markus föreslår därför att vi slutar redigera & trycka dessa. 
Ekonomiskt spelar det inte så stor roll, försäljningsintäkter går ungefär jämnt upp med tryck- och 
distributionskostnader, men det skulle frigöra en del arbetstid för Markus som istället skulle kunna 
läggas på andra nyheter i SDF:ets uppdrag, och då saker som föreningarna efterfrågar i större grad.
Styrelsen beslutade att vi slutar redigera & trycka dessa skrifter.

§ 15. Nästa möte samt avslut
Tisdag 17 augusti kl. 19.00. Mötet avslutades kl. 21.45.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

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

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare


