
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 7 dec 2021 kl. 19.30-21.30 digitalt via Teams.
Närvarande: Marina Karlsson, Carl Hedin, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall
och AnnLis Hellsten. Adjungerade från Blekinge & Östergötaland: Lars Molin,
Peter Håkansson och Binai Ahmad. Personal: Markus Andersson (kanslist),
Ingemar Hedin (friidrottsutvecklare), Ingela Nilsson (Utbildningssamordnare,
anslöt lite senare). Gäster enbart §8a Tobias Ohlsson och Frida Bergvall.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Marina öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg av §14 f+g.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom, de flesta punkter ligger kvar. 

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) Skruvs IF bjuder in till 100 års-jubileum lördagen 26 feb kl. 18.00
Samma kväll som vi tänkt ha årsmöte. Markus meddelar att vi ej kan komma, men vi skänker 500 kr 
till ungdomsverksamhet (det brukar vi göra när vi blir inbjudna av föreningar).

b) Jönköpings läns folkrörelserakiv, medlemsmöte 15 nov om ny arkivorganisation
Vi är medlemmar då tidigare kanslisten Herbert Jobäcker lämnat in en hel del papper, pärmar och 
saker. Ronny deltog på mötet och rapporterade att det samlade ett 30-tal personer. Mötet handlade 
om att de håller på att slås ihop med Jönköpings läns arkivförbund till 2023. Folkrörelserakivet har 
främst material från föreningar medan arkivförbundet har riktat sig mer mot kommuner och större 
organisationer. De kommer få nytt namn när de slagits ihop och bygga ett nytt arkiv i Nässjö.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Ordförandekonferens 27-28 nov i Sollentuna, rapport från Peter, Lars och Ingemar
Konferensen gick igenom Strategi 2025 som vi hört om i ett år nu och det är meningen att SDF och 
föreningar är delaktiga i, nio utvecklingsområden finns. Mötet hade även punkter om Friskis&Svettis, 
ekonomin, Parafriidrotten som ska vara inkluderad i friidrotten från 1 januari 2022, Gång och 
vandringsförbundet där det nu igen kommer ett styrelseförslag till Förbundsårsmötet om 
sammanslagning med friidrotten, den nya regionala organisationen samt Karin Torneklint hade ett 
föredrag.

b) SDF-bidragsansökan till RF-SISU
För Småland ska den vara inskickad senast 17 januari. Markus skickar in denna och utgår då från 
vår Verksamhetsplan 2022 beslutad på möte 8 januari.
För Östergötland har deras kassör Arne Lindholm redan skickat in för 2022, Markus önskar en kopia.
För Blekinge finns ett enklare formulär som Markus fyller i.

c) SDF-satsningar från RF-SISU Småland 2022
Vi får läsa på, fundera och diskutera/besluta på mötet 8/1.

d) Nominera tänkbara kandidater till RF-SISU Smålands valberedning
Vi avvaktar, har ingen just nu.

§ 5. Verksamhetsplan – Markus
Markus har uppdaterat, missade dock markera utbildningen 12-14 år som inställd.
http://www.smfif.se/Styrelse/2021/SmFIF-verksamhetsplan-2021.pdf

§ 6. Ekonomi – Markus

a) Rapport
Är utskickad inför mötet. Budget +55 tkr och vi ligger nu +35 mot det för de poster som är klara, eller 
har prognos, dvs året pekar mot +90 tkr. Nytt mot förra rapporten:
* Extra SDF-bidrag från Region Kronoberg kommer på 50 tkr.
* Hemmaplans-DM +12 tkr, men det kommer snart att motverkas av att SmFIF stått för 
medaljkostnaderna (inventering pågår nu)
* Arr-avgifter beräknas ge 11,4 tkr mot budget 30 tkr. Avgiften drog in ca: 50 tkr/år innan corona och 
corona-restriktioner låg kvar längre under 2021 än vad som förutsågs när budgeten lades.
* GM-lägret +23 tkr dvs nästan i linje med budget (+25)
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* Lördagsträningar i Telekonsult Arena +9 tkr mot budget +2 tkr, främst pga att IFK Växjö skänkte 
kostnaden för förra inomhussäsongen pga coronabegränsningar, men även någon mer förening 
denna vinter jämfört med ifjol. Föreningar som betalade ifjol har denna säsong fått 50% rabatt som 
kompensation för ifjol.
* Höstmötet beräknas sluta på -10 tkr mot budget -8 tkr. Då inkluderas utlovat bidrag från SFIF på 
20 tkr och föreningarnas deltagaravgifter på 13 tkr.
* Sen fler mindre poster som nu har prognoser utan någon anmärkningsvärd avvikelse mot budget.

b) Mer bidrag från SFIF
2022 & 2023 kommer vi få ytterligare 150 tkr/år varav 110 tkr är tänkt till 20% tjänst och 40 tkr till 
annat. Markus har fått information av Björn Lindén, det kommer snart något skriftligt från SFIF.

c) Service-avgifter och Arrangörsavgift 2022
Smålands service-avgift har haft grundnivåer för arena/icke arenaförening samt tillägg för ”större” 
föreningar enligt årsbästa-statistiken. Nu med nytt statistiksystem har Markus varit i kontakt med 
Jonas Hedman och ska få ut siffror på antal aktiva per förening som satt resultat under 2021, vilket 
kan ligga till grund för Östsvenskas service-avgift. Markus återkommer med ett förslag inför 8/1.
För Arrangörsavgift föreslås 1 kr/start vid sanktionerade arrangemang.

d) Ekonomin kring GM, vilka kostnader tar distriktet och vilka tar föreningarna
Ett förslag som blir något mitt i mellan våra tre distrikts tidigare upplägg kan vara att distriktet tar alla 
kostnader kring gemensamma resor, och hälften när det gäller logi, måltider och tröjor. Föreningarna
tar hälften kring logi, måltider tröjor, samt hela kostnaden för anmälan. Vi väntar med beslut.

§ 7. Kansli och hemsida – Markus
Rapport, gjort sen förra mötet (bl.a.):
* Lång rapport/minnesanteckningar från Höstmötet.
* Notiser på hemsidan om föreningsbyten, terräng-NM, IVSM, båda lägren och Strategi 2025.
* Räknat antal starter i alla sanktionerade arrangemang 2021 och skickar ut fakturor på arr-avgifter.
* Fakturerat Höstmötet, DM-medaljer till DM-arrangörer, GM-lägret, Lördagsträningar. Betalat 
räkningar och bokfört. Skickat in formulär för att avsluta vårat PlusGiro.

Framöver: Sammanställa året 2021 i framför allt Verksamhetsberättelse och bokslut, samt planera 
inför 2022 där det som ingår i Verksamhetsplan och budget innefattar det mesta. Markus vill ha in 
bidrag till Verksamhetsberättelsen senast 31/12 (helst).

§ 8. Projekt – Ulrika/Ingemar (Ulrika ej närvarande)

a) Projekt mångkamp – Tobias Ohlsson och Frida Bergvall presenterar
Projekt 1: Inspiration & återstart. Två träffar där den första innehåller teori och tips kring mångkamp, 
t.ex. att se det som ”en gren”, och den andra träffen blir uppföljning/träning/tävling. Projektet vänder 
sig till mångkampstränare och finansieras av corona-återstartspengar som föreningarna behöver 
söka innan projektet startar, en mall finns. Tobias & Frida driver projektet, distriktets roll blir att 
samordna ekonomin och marknadsföra möjligheten mot föreningarna. Tobias mailar över mer 
information så tar vi diskussion och beslut 8/1.

Projekt 2: Tränarstöd med mångkampsfokus för födda 2008 och äldre alla lördagar från 19 mars 
fram till Ljungby Mångkamp 21-22 maj som blir avslutningen. Sju av träffarna blir i samband med 
redan befintliga lördagsträningarna i Telekonsult Arena. Här söker Tobias & Frida 25 tkr av SDF:et. 
Även här får vi mer skriftlig information och tar beslut 8/1.

b) Projekt behovsinventering & samarbete
Vi väntar fortfarande på besked från SFIF/Björn Lindén hur projektmedel kan sökas.

c) Överblivna medel från Projekt Friidrottsutvecklare
Detta avslutades 2020 med drygt 40 tkr oförbrukade medel. RF-SISU Smålands Stefan Fredriksson 
har sagt OK till att det ej återbetalas utan att vi fortsätter använda det ungefär i linje med projektets 
syfte. Integration av Parafriidrotten nämner Stefan som ett bra exempel, men vill ha in ansökan inom
kort/2022 är för sent. Ingela säger sig ha pratat med Stefan och läget verkar under kontroll.
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§ 9. Utbildning – Ingela
Utbildningsplanen för 2022 är uppdaterad. Peter är ombedd att inom kort kolla vilka datum som 
passar för Östergötland. 7-10 år är nog bättre att läggas i Linköping, var tänkt i Motala nu men där 
har det körts en 7-10 år nu i höstas. Ingela har pratat med Monica Randstöm, Linköpings GIF. I 
övrigt meddelar Ingela att hon deltar på ett flertal SFIF-arrangerade Utbildningssamordnarmöten 
varje år och att SFIF jobbar på att integrera Parafriidrott i utbildningarna och där är Ingela med och 
jobbar. Höstlägret med RIG-tränarna gick bra, även om antalet deltagare hade kunnat vara fler. 
Lägret kombinerades med träff inom Kastprojektet och Starterutbildning. Starterutbildning hade Per 
Falkman som ensam instruktör och fem deltagare, lite tunt, inte större behov hos föreningarna?

§ 10. Tävlingskommittén – Markus

a) Östsvenska DM 2022
Efter Höstmötets diskussioner/grupparbeten har Markus summerat ihop inkomna tankar och 
synpunkter samt haft ett kommittémöte 6/12 med fortsatt diskussion och ett antal beslut kring hur 
Östsvenskas DM 2022 ska läggas upp. Nya i kommittén är Calle Nilsson och Mia Jansson. 
Åldersklasser blir sen, vet, P19 enbart när redskap skiljer från senior, 17, 15, 14, 13 och 12 år. Dvs 
16 år införs inte och 19 år är i de flesta fall ingen egen klass. Anmälningsavgifterna blir som förslaget
vid Höstmötet med justering att 10000m/terräng har samma som arena och Lag-UDM/Lag-DM har 
400 kr/1000 kr. Nuvarande lager med DM-medaljer kommer fortsätta att delas ut, men kompletteras 
med gravyr/klistermärke ”Östsvenska”. Kommittén fastställde även ett antal datum och arrangörer för
DM-tävlingar 2022, är utlagt i tävlingsprogrammet på hemsidan nu, men en del återstår.

b) Distriktsstatistik
Markus har varit i kontakt med Jonas Hedman och han jobbar på att få fram distriktsrekord för de 
nya distrikten från årsskiftet som sen kommer uppdateras automatiskt. För Småland och 
Östergötaland finns distriktsrekord på hemsidorna men för Blekinge är läget osäkert. Markus 
undersöker vidare vad som finns, t.ex. med KA 2:s Roland Andersson.

§ 11. Ungdomskommittén – Carl

a) Rapport GM-lägret 13-14 år
13-14 nov i Växjö. Lägret gick bra, hade 86 deltagare, bl.a. uppskattat besök av Simon Pettersson.

b) Skrivelse från SFIFs ungdomsråd – förslag på ny ungdomskommitté
SFIFs ungdomsråd jobbar med att alla SDF ska ha en ungdomskommitté eller ungdomsråd med 
liknande uppdrag över landet. Någon i kommittén bör vara adjungerad till styrelsen. I Småland har vi 
redan haft en ungdomskommitté och kommittéordföranden är t.o.m. en ordinarie ledamot i styrelsen.
Dock behöver vi få in ledamöter från Blekinge och Östergötaland. Carl planerar att vara kvar i 
kommittén, dock ej som ordförande efter årsmötet 2022. Sett till verksamhet och ev. justeringar 
kommer ett förslag inför att vi ska besluta Verksamhetsplanen 2022.

§ 12. Veterankommittén – Ronny
Ronny nämnde de senaste veterantävlingarna som genomförts och meddelade att han nu håller på 
att uppdatera veteranrekorden efter 2021.

§ 13. Övriga frågor

a) Årsmöte
Vid Höstmötet hade vi svårt att hitta helg som inte krockade med viktiga tävlingar. Förslaget därefter 
har varit lördag kväll 26/2 kl. 18.30-21.00 i Växjö, dvs medan ISM-helgen pågår i Växjö. Nackdelar 
kvällstid som ger övernattning för långväga deltagare, kort mötestid och trötta ledare/funktionärer 
från ISM-dagen. Efter komplettering att mötet ska gå att delta på digitalt samt att vi planerar en mer 
omfattande ledarträff i april/maj så beslutade vi nu att köra på detta. Angående lokal kollar Markus 
med Visma arena, hockeyarenan, Linnéuniversitetet, Östergatans restaurang och vårt vanliga ställe 
hotell Royal Corner.

b) Nominera årets unga ledare
Se Carls mail 16/11 och sprid till föreningarna.
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c) Hur göra med vårt lager av Smålands-DM-medaljer
Nu är det värt 155 tusen (9 199 st = 17kr/st) innan genomförd inventering, kommer vara lägre efteråt.
På förra styrelsemötet sa vi att vi avvaktar Höstmötet & Tävlingskommittémöte (6/12). TÄK 
beslutade att vi fortsätter dela ut befintliga medaljer, kompletterat med gravyr/klistermärke 
”Östsvenska”. Styrelsen har ingen avvikande åsikt. Markus har kontaktat Östergötaland och 
Blekinge och inventering pågår nu.

d) Uppjustera befintliga tjänster med anledning av distriktssammanslagningen?
Innebär ökad arbetsbelastning för Markus & Ingela, delvis tillfälligt med nytt att lära sig och upprätta 
nya rutiner, delvis permanent pga mer verksamhet. Markus & Ingela skriver ner sin syn på saken 
som beslutsunderlag till mötet 8/1 (lönerevision skulle kunna gälla från 1/1).

e) Lördagsträningar i Växjö
Peter föreslår en större modell med några så kallade grenträffar, ca: två ggr under vintern. Vi är 
positiva och Peter med ev. hjälp får ta fram ett tydligare förslag att ta ställning till.

f) Gaspar Balog avliden
Wärnamo SK, blev 84 år, kom till Sverige från Ungern 1969 och har varit tränare i WSK i 30 år.

g) Standar till avgående styrelseledamöter Smålands FIF
Nu när Smålands FIF upphör vid årsskiftet och Östsvenska FIF tar vid föreslår Ronny att SmFIFs 
ledamöterna tilldelas SmFIFs standar som brukligt till avgående styrelseledamöter. Vi sa ja till detta.

§ 14. Kommande möten samt avslut
* Lördag 8 jan kl. 10-16 på IFK Växjös kansli med fokus på verksamhetsplan & budget 2022.
* Årsmöte lördag 26 februari kl. 18.30-21.00 i Växjö, plus möjlighet att delta digitalt.
* Mötet avslutades ca: 21.30.

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
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
7/12 §3a Skruvs IF 500 kr ungd.verk., meddela att vi ej kan närvara Markus 31/12
7/12 §4b SDF-bidragsansökan till RF-SISU Småland & Blekinge Markus 17/1
7/12 §4c Läsa på om RF-SISUs SDF-satsningar 2022 Styrelsen 8/1
7/12 §6c Förslag på Service-avgift 2022 Markus 2/1
7/12 §7 Bidrag till Verksamhetsberättelsen 2021 Ulrika, Carl, Ronny, m.f. 31/12
7/12 §8a Skriva projektplan för två mångkampsprojekt Tobias Ohlsson, Frida Bergvall 2/1
7/12 §10b Kolla Blekinges distriktsrekord Markus 2/1
7/12 §11b Ungdomskommitténs verksamhetsplan 2022 Carl 2/1
7/12 §13a Kolla tänkbar årsmöteslokal Markus 2/1
7/12 §13c Se till att medaljlager inventeras Smål, Blek, Östergöt. Markus 31/12
7/12 §13d Skriva något om arbetsbelastning Småland --> Östsvenska Markus & Ingela 2/1
7/12 §13e Ta fram förslag på ledarträffar vid lör-trän i Växjö Peter 2/1
7/12 §13g Fixa standar till SmFIFs styrelseledamöter Markus 26/2
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