
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lör 30 okt 2021 kl. 10.00-11.30 i Värnamo innan Höstmötet.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Stefan Mattsson,
Ronny Krönvall och personal Ingemar Hedin (friidrottsutvecklare) och Markus
Andersson (kanslist).

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

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom. Starterutbildning 27 nov i Växjö, kanske även en domarutbildning i 
höst, eltid skjuts till våren. Vi har fått en skriftlig rapport av Anders Axlid angående kastprojektet, 
Markus ber honom förtydliga att SmFIF är huvudansvarig och planen framöver. UC-FIG-läger-
arbetsgruppen tar inspel från Höstmötet, har sen möte, tar fram förslag på namnbyte och utveckling 
till nästa styrelsemöte, samt ska vara klara senast 28/2. Ansvarig för lägret är framöver 
Utbildningskommittén + Carl.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar
Ingen av oss deltar på RF-SISU Smålands SDF-konferens fre-lör 12-13 nov i Växjö

§ 4. Förbundsfrågor
* Ordförandekonferens 27-28 nov i Sollentuna. Från Östsvenska kommer Peter Håkansson, Lars 
Molin och Ingemar Hedin närvara. En fråga att ta upp är avtal mellan SFIF & SDF framöver.
* SDF-bidragsansökan till RF-SISU Småland senast 17 januari. Markus skickar in denna och utgår 
då från vår Verksamhetsplan 2022, som alltså behöver vara klar tills dess. Markus hade kontakt med
RF-SISU Blekinge & Östergötaland i somras och vi kan förvänta oss SDF-bidrag även från dem, 
men behövs en uppdaterad kontakt nu. Några ”höjdare” från 2021 ska också bifogas, vi nämnde nu 
träningsdagen i Ljungby, GM-lägret och Lag-UDM.
* SDF-satsningar från RF-SISU Småland 2022. Går bl.a. att söka projektmedel.
* Parafriidrott, inkludera i ordinarie verksamhet. Vad kan vi göra på distriktsnivå? T.ex. någon 
paraklass/gren vid DM. Läger. Ingela är insatt i SFIFs arbete här och kan ge oss förslag.
* Börjar vara dags att fundera på ev. motioner/nomineringar inför Förbundsårsmötet 2022.

§ 5. Östsvenska FIF
a) Rapporter
Östsvenska-möten har körts 29/9 med planering inför Höstmötet och 5/10 med fokus på utbildning. 
SFIF har bjudit in till ett infomöte angående hemsida, logotype, profilkläder och digitala mötesplatser 
måndag 8 nov som Markus deltar på. Det kommer även köras ett tävlingsmöte efter Höstmötet.

b) Höstmötet 30-31 oktober i Värnamo
Vi gick lite snabbt igenom anmälningsläget, programmet med olika föredragare för olika punkter 
samt rapport från Blekinges & Östergötlands extra årsmöten som har körts tidigare denna vecka. 
Markus haft kontakt med Blekinges Bosse och deras extra årsmöte tog beslut i linje med 
Östsvenska-arbetsgruppens förslag.

§ 6. Verksamhetsplan – Markus
Markus har uppdaterat. Ingen hade någon särskild kommentar kring aktuella aktiviteter.
http://www.smfif.se/Styrelse/2021/SmFIF-verksamhetsplan-2021.pdf

§ 7. Ekonomi – Markus
Rapport utskickad inför mötet. Budget +55 tusen och vi ligger nu +1 mot det för de poster som är 
klara, eller har prognos, dvs året pekar mot +56 tusen. Dock lär nettokostnaden för Höstmötet och 
Medaljer dra ner resultatet när det är klart, men GM-lägret lär å andra sidan överträffa budget. 
Nytt mot förra rapporten:
* Service-avgifter. Athletics 24 Seven har utträdit så deras (obetalda) faktura på 3100 kr är struken 
som fordran. Fortfarande obetalda är Hultanäs SoFK och Ocab RC, 550kr vardera.
* Hemmaplans-DM har dragit in 12 tusen i anmälningsavgifter. Å andra sidan ingen arrangör att 
fakturera medaljkostnader.
* Götalands 13-14 år slutade -2 tusen (budget -4 tusen).
* UC-bidrag SFIF. Uppdaterad bedömning, vi har fått 46 tusen i grundbidrag och beräknas få 17,5 
tusen i tilläggsbidrag i slutet på året för att vi kör mer än grunduppdraget på 1st av varje 7-10år, 10-
12år och 12-14år. Nu ser det ut som att vi kommer genomföra två 7-10år (inte tre), en 10-12år (inte 
två) och två 12-14år (om man räknar med den som startade hösten 2020 och fullföljdes i våras). 
Extra 7-10år ger 5 tusen, extra 10-12 ger 10 tusen och extra 12-14år ger 12,5 tusen.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare

http://www.smfif.se/Styrelse/2021/SmFIF-verksamhetsplan-2021.pdf


§ 8. Kansli och hemsida – Markus
Rapport, gjort sen förra mötet (bl.a.):
* Uppdaterat hemsidan med 7 notiser, tävlingsprogrammet 2021, foto på Rolf, instruktörer vid 
barn/ungdomstränarutbildningar, m.m.
* Sammanställt resultat UDM 12-14år och DM Castorama.
* Sammanställt underlag och skickat ut fakturor på UDM, Lag-UDM, GM 13-14år, Lördagsträningar
* Betalat inkommande fakturor och skött bokföringen senaste månaden.
* Gått igenom FRIDA-ansökningar 2022 inkl. Blekinge & Östergötland inkl. mailkontakt, 
sammanställt tävlingsprogram 2022.
* Inför Höstmötet/extra årsmöte: Tagit emot & uppdaterat anmälningar & frågor, kontakt med hotellet,
presentation av interimsstyrelsen, Östsvenska-stadgar i färdig version, delar av presentationen.

Återstår/att göra november:
* Genomföra Höstmötet.
* Fortsätta uppdatera tävlingsprogrammet 2022, tävlingskommittémöte, planera DM 2022.
* Fakturera DM-arrangörer för medaljer.
* Räkna antal starter i alla sanktionerade arrangemang 2021.
* Sammanställa Resultatbörs 2021 INT, SM, GM, DM.

Övrigt:
* Athletics 24Seven SK har utträdit.
* Vill gå ner i arbetstid. T.ex. till 50% från halvårsskiftet 2022, men lite flexibelt med både % och när 
beroende på vem/när/vad någon annan kan/vill ta över. Markus sammanställer en uppdaterad 
arbetsbeskrivning över vad han gör som underlag, kategoriserad likt SDF:s nya administrativa & 
operativa basuppdrag. Vi diskuterade detta lite och gissningsvis blir det bäst om Markus behåller det
administrativa och att andra tillkommer och tar hand om de operativa uppdragen.

§ 9. Projekt – Ulrika, Ingemar, Markus
* Projekt behovsinventering och samarbete – ansökan projektmedel, uppstart januari? Vi avvaktar 
fortfarande besked från SFIF/Björn Lindén angående kriterer för återstartsstöd.
* Projekt Friidrottsutvecklare är avslutat, men vi har 45 tusen kvar i projektmedel. Ulrika har haft 
möte med Stefan Fredriksson på RF-SISU 27/10 angående projektet. Ej aktuellt med återbetalning 
utan vi får använda dessa till verksamhet i linje med ursprungsprojektet.
* Ingemar har förslag på att starta en Löpcup. Han skriver mer till nästa styrelsemöte.
* Löpprojektet – inget nytt, planerad start 2022.

§ 10. Utbildning – Ingela (ej närvarande)
Ingela rapporterar att utbildningsplanen för 2022 är uppdaterad och visas upp på Höstmötet. 
Utbildningen 10-14 år uppdateras med Parafriidrotten, det kommer att filmas under parafriidrottens 
landslagsläger i Växjö 3-5 dec. Småland/Blekinges förteckning av utbildare/instruktörer har nu 
kompletterats med aktuella från Östergötland.

§ 11. Tävlingskommittén – Markus
* Tävlingsprogram 2022 sammanställt utifrån hitintills inkomna FRIDA-ansökningar och mail, ej 
komplett. Avvaktar med DM till efter Höstmötet
* På Höstmötet presenteras mest information/tankar/alternativ, som mötesdeltagarna får diskutera 
och bidra med tankar/synpunkter. Tävlingskommittén får därefter ta beslut hur vi gör med DM 2022
* SFIF ser över mästerskapsstrukturen 12-22 år, beslut på FÅM 22. Lär förutom JSM/USM även 
påverka GM 13-14 år och kanske även UDM. Så vi får vara beredda på fler DM-ändringar till 2023.
* Löpresultat utanför arena ska också skickas in till friidrottsstatistik.se, notis finns på hemsidan.
* Hur det blir med distriktsstatistik på friidrottsstatistik.se från 2022 ger Jonas Hedman besked om 
innan årsskiftet

§ 12. Ungdomskommittén – Carl
GM-lägret 13-14 år 13-14 nov i Växjö har nu 86 anmälda, fler än tidigare år och det lär tillkomma 
några då anmälningstiden går ut på måndag. Sju ledare är klara till helgen. Simon Pettersson komer 
att gästa en stund och troligtvis kommer någon från FIG:et och prata om FIG Växjö.
* SFIFs Ungdomsråd jobbar på att alla SDF ska ha en ungdomskommitté eller Ungdomsråd med 
liknande uppdrag över landet. Carl följer detta.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 13. Veterankommittén – Ronny
Ronny rapporterade slutresultatet i Veterancupen 2021 och avvaktar besked från tävlingskommittén 
hur VDM blir 2022. Kommittén har tidigare bestått av sju ledamöter från Småland och är nu 
kompletterad med en från Blekinge (Marie Grahn) och en från Östergötland (Anna Eronn). Inget nytt 
om veterandagen som nu är planerad till 2022.

§ 14. Övriga frågor

a) Hur göra med vårt lager av Smålands-DM-medaljer
Vi avvaktar åsikter/beslut från Höstmöte och tävlingskommittémöte.

§ 15. Kommande möten samt avslut
* Styrelsemöte tisdag 7 dec kl. 19.30-21.00 via Teams.
* Styrelsemöte lördag 8 jan kl. 10-16 i Växjö med fokus på verksamhetsplan & budget 2022.
* Årsmöte lördag 5 mars i Växjö.
* Mötet avslutades kl. 11.45.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
14/1-20 §10 Veterandag Ronny
20/3-20 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
15/12-20 §15 Planera vidare mot funktionärsutbildningar eltid & domare Markus
21/9 §9 Jobba vidare med Löpprojektet Ingemar (Markus, Ulrika)
21/9 §14b Nytt namn och utveckling av FIG-UC-lägret Ingela, Carl, Ulrika 28/2
20/10 §4 Parafriidrott i Östsvenska, vad ska vi göra 2022? Ingela 2/1

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare


