
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Datum & Plats: Tisdag 15 feb 2022 kl. 19.30-21.00 via MS Teams.
Närvarande: Lars Molin (från §2), Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson,
Stefan Mattsson, Ronny Krönvall, Binai Ahmad, Carl Hedin (från §3), Peter
Håkansson  (från §5) och personal Markus Andersson (kanslist), Ingemar
Hedin (löpprojekt) och Ingela Nilsson (utbildningssamordnare, från §3).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Markus öppnade mötet 19.41 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades, genomförda punkter plockas bort, övriga där avsikten 
fortfarande är att genomföra dem ligger kvar. Angående löpprojekt har Ingemar varit i kontakt med 
RF-SISUs Stefan Fredriksson om ev. projektmedel men det var krångligare nu när Östsvenska 
sträcker sig över tre RF-SISU-distrikt. Borde dock gå att lösa. Ingemar får i uppdrag att jobba vidare 
och redovisa förslag på projektplan inför marsmötet.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar
-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Förbundsårsmöte lördag 26 mars digitalt
- Utse Östsvenskaombud 16 st. Markus har bett föreningarna om intresseanmälningar både i 
kallelsen till vårt årsmöte för länge sedan, påminnelse senare via mail samt i vår Facebook-grupp, 
men inte en enda har inkommit. Markus påminner nu några större klubbar som brukar vara med. Alla
styrelseledamöter får också i uppdrag att kolla med sina hemföreningar. Intresserade bland oss 
själva är: Lars, Markus, Ingemar, Carl, Binai och Stefan (Ulrika deltar också men representerar FS).
- Styrelseförslag, motioner med yttranden och valberedningens förslag finns ännu ej tillgängligt att ta 
ställning till så vi får ta det på nästa möte. Ulrika påminner om att vi bör engagera oss i bl.a. valet av 
valberedning. Hon har tillfrågat två personer men fått ett nej och inget svar från den andra. Ingemar 
har en person att fråga.

b) SFIF-möte 27 jan med tema föreningsutveckling
SFIFs föreningsavdelning arrangerade mötet och avstämningsmöten månadsvis är tänkta framöver. 
Riktar sig till distriktens föreningsansvarige och temat är alltså föreningsutveckling och lite utbildning.
Ingemar deltog nu och vi beslutade att han även får representera oss framöver. Ingemar 
rapporterade att mötet innebar en heldag med många diskussioner där hela Sverige var inkluderat 
på ett bra sätt. Många distrikt är i en uppstartsfas efter sammanslagningarna och Östsvenska har en 
jämförelsevis färdig organisation på plats. Mötet innehöll nu inte så mycket nytt konkret utan mycket 
upprepningar från ordförandekonferensen.

c) RF-SISU Småland referensgrupp förbundsutveckling/SDF-frågor
Carl har blivit inbjuden av dem och har tackat ja. Han vet ännu inte så mycket mer om vad det 
innebär, mer än något möte under våren och sen ytterligare något. Vi stödjer Carl i detta.

§ 5. Årsmöte 26 februari kl. 18.30-21.00 i Växjö + digitalt
Vi har tillgång till lokalen från 18.00. Deltar på plats gör Markus, Lars, Ronny, Marina, Stefan, Ingela,
Carl och digitalt Ingemar och Binai. Ulrika har förhinder.
- Mötesordförande. Markus har ställt frågan till RF-SISUs Smålands styrelse (11 pers) men bara fått 
fem nej. Markus & Lars får i uppdrag att leta vidare.
- Lokal & teknik. Markus ordnar med Teams-möte & datapresentation. Bra med en andra dator som 
kan kolla chatt & handuppräckningar när Markus dator är i presentationsläge. Hotellet erbjuder en 
mindre lokal som har inbyggd kamera & mikrofon som nog kan vara bra, 20 pers får plats med 
skolsittning, 30 pers med biosittning.
- Justerat beslut via mail som bekräftas nu jämfört med förra styrelsemötet, från avslag till bifall på 
WSK:s 3e motion att VDM ska vara en endagarstävling, med tillägg att tävlingskommittén får i 
uppdrag att besluta om grenprogrammet.
- Utse föredragare och ev. komplettering till datapresentationen. Mötesordf + Markus föredrar det 
mesta, men på verksamhetsplanen ett flertal personer. Ingela håller i utbildningarna. Ingemar säger 
något kort om löpprojektet, vårens planerade Kick-off och Lag-UDM. Valberedning och revisor 
föredrar sina punkter om de är närvarande. Om man vill ha med något särskilt i datapresentation 
kontaktas Markus.
- Förslag på valberedning till årsmötet 2023. Lars ringer nuvarande och frågar om ev. omval.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Verksamhetsplan 2022 – uppföljning, ev nytt att rapportera/besluta

a) Mångkampsprojekt klubb+distrikt
Frida Bergvall har uppdaterat båda projektbeskrivningarna med en utvärdering och klubb-projektet 
med en tidsplan, som vi efterfrågat. Nu är vi nöjda, så Markus lägger upp på hemsidan och mailar ut.

b) Projekt Parafriidrott – Ingela
På förra styrelsemötet godkände vi den projektplan Ingela & SISU:s Stefan Fredriksson satt ihop. Nu
är en inbjudan mot föreningarna färdig, ligger på hemsidan och är mailad till Smålands-föreningarna 
(som projektet främst vänder sig till då projektmedeln kommer från RF-SISU Småland). 

§ 7. Ekonomi – Markus

a) Bokslut & revision 2021 (Småland)
Markus & Ulrika attesterade alla utbetalningar 13 jan och allt överlämnades samma dag till revisorn 
Leif Karlsson. Han var klar med revisionen 26 jan, ingen anmärkning och tillstyrker ansvarsfrihet.

b) Budget 2022
Ligger nu på +12 tkr. Två justeringar sen 8 jan-mötet: Ingen kostnad för statistik och GM-kostnader 
75 tkr enligt följande förslag från Carl, Peter och Markus:
    * Anmälningsavgifter - Står föreningarna för.
    * Gemensamt logi & måltider - Föreningar & distriktet delar på kostnaden.
    * Bussresor från Norrköping och Karlskrona - bekostas av distriktet, men avgift tas ut av
       föreningarna på 300 kr/pers, vilket ungefär täcker halva kostnaden (tanken var först att distriktet
       står för hela busskostnaderna, men då de blev större än väntat tas avgiften)
    * Tröjor delas ut, för nyare debiteras föreningarna 80 kr/st (subventionerat pris), för äldre med
       lägre värde ingen avgift.
Styrelsen godkände förslaget på ekonomi kring GM.
Markus påminner också om att budgeten innehåller avsatta medel för en 20%-tjänst jan-dec men då 
tillsättningen blir senare kommer det gå åt mindre pengar i år.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus
- Möten med Ulrika & Leif 13/1, tävlingskom. 20/1, GM-arbetsgrupp 28/1 och Lars 8/2.
- Jobb med Verksamhetsberättelsen 2021, trycks i 50 ex och postas bara till de som ber om det.
- På hemsidan nyheter om flera SFIF-webbinarier och ISM-mångkampen.
- Hemsidan uc-smaland.se är uppsagd, finns kvar till 23 mars, Markus har sparat material. All aktuell
utbildningsinformation flyttad till smfif.se
- Aktuelltmail till alla föreningar 4 feb. Snart nästa, rutin med Aktuelltmail efter varje styrelsemöte.
- Kanslitjänsten beskriven utförligare inkl. alternativ att behålla/släppa ifrån sig/minska.

§ 9. Utbildning – Ingela
- Kommittémöte 27 januari. Nästa möte 31 mars digitalt.
- Utbildningsplanen 2022 uppdaterad. För vårens utbildningar finns även färdiga inbjudningar. Nu 
väntar vi bara på att få in anmälningar, alla får hjälpa till att sprida dessa och öka deltagandet.
- Ingela har månadsvis avstämningsmöten med SFIF/Janne Wanhainen och andra SDF:s 
utbildningssamordnare. 
- Spännande med nytt större SDF, men innebär merarbete. Ingela & Utbildningskommittén ansvarar 
även för utvärdering och strategi kring utbildningarna, samt samarbeten med elitmiljöer, PC, RIG.
- RIG-tränarna i Växjö ställer upp med tränarstöd ett antal lördagar framöver i samband med 
Östsvenska-tiden kl. 13-16 i Telekonsult Arena. Markus lägger upp info på hemsidan. Peter som 
efterfrågat ledarträffar/aktiviteter i samband med dessa lördagsträningar får titta och fundera om det 
blir bra så eller om man kan passa på och komplettera lördagsträningarna ytterligare.
- Utbildarutbildning arrangeras av SFIF 26-27 mars med inriktning på Friidrott 10-12 år och 12-14 år. 
Ingela har några att skicka, men fler behövs.
- Kommittén har tagit fram målsättningar och aktiviteter till verksamhetsplanen och kommer framöver
att se över ansvarsfördelning kopplat till denna. 

§ 10. Tävlingskommittén – Markus
Tävlingskommittémöte 20 januari. Fastställde ett antal oklara datum & arrangörer för DM-tävlingar 
2022. Information/diskussion om nyheter och oklarheter i det centrala tävlingsprogrammet. 
Information/diskussion om DM-medaljer inkl. klistermärken för 2022. Uppdaterat ställningstagande 
till WSK:s motioner till årsmötet, ingen förändrad åsikt. Nytt TÄK-möte efter årsmötet.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 11. Ungdomskommittén - Carl
- GM 13-14 år, Göteborg. För Smålandslaget har Mathias & Siri läget under kontroll, tröjor är 
beställda och på väg. För Blekinge-laget ansvarar Gabriella Ståhl och Jenny Blum. Östgötalaget: 
Peter Håkansson och Frida Nikesjö. 
- En träningsdag eller läger för 13-14 år är planerad i augusti, ansvariga ej klart.

§ 12. Veterankommittén – Ronny
Kommittémöte 26 feb i Växjö innan årsmötet då de kommer diskutera veterandagen och 
veterancupens framtid. Ronny kommer även dela ut Smålands SDF-nål i guld till Sven-Erik 
Martinsson, Arne Lundblad och Ingvar Ellbring för mångårigt arbete i veterankommittén.

§ 13. Övriga frågor

a) Tjänster framöver
- Kanslitjänst / Markus har beskrivit tjänsten utförligare inkl. förslaget att lämna ifrån sig 
tävlingsdelen/20% från 2022-07-01.
- Utbildningssamordnare / Ingela hade möte med Lars 8 feb om tjänsten.
- Tillsätta någon ny person (vi har ytterligare 20 % utrymme).
Styrelsen tog inget beslut nu men vi planerar att diskutera alla tre ovan under våren med sikte på att 
ha något klart till 2022-07-01.

b) Ekonomiskt stöd till Blekingeklubbarnas inköp av ny tidtagningsanläggning – Lars
Blekingeföreningarna behöver köpa in en ny eltidtagningsanläggning. De plockade ut 55 tkr från 
Blekinge FIF innan sammanslagningen men behöver ev. ytterligare en del. Lars lyfter frågan om ev. 
ytterligare bidrag, max 20 tkr. Vi beslutade att i nuläget säga nej då det känns svårt att motivera ett 
sådant bidrag till vissa föreningar, men inte till andra och utifrån det uppdrag SDF:et generellt har. 
Ska bidrag delas ut behöver det finnas ett underlag, satsningen behöver vara med i vår 
verksamhetsplan och ske på ett konsekvent och rättvist sätt gentemot samtliga föreningar. Vi stödjer
i övrigt behovet av en eltidtagningsanläggning i Blekinge, men undrar om möjligheterna att söka 
bidrag från kommuner och RF-SISU Blekinge är uttömda.

c) Verksamhetsidé Östsvenska FIF – Lars
Diskussion om hur vi ska gå vidare och på ett bra och tydligt sätt använda oss av olika typer av 
dokument, internt och ut mot föreningarna. Kan upplevas otydligt när olika dokument kompletterar 
och delvis går in i varandra, som verksamhetsidé, verksamhetsinriktning, verksamhetsplan, 
Friidrottens strategi 2025 och stadgar. En verksamhetsplan 2022 har vi redan tagit fram, bl.a. utifrån 
våra stadgar och Friidrottens strategi 2025, och då mer konkret vad vi planerar att göra 2022. Det 
Lars främst tänkt sig är en Verksamhetsidé som är mer generell över många år, likt våra stadgar. 
Eventuellt även komplettera med en värdegrund. Däremot ska vi nog inte ta fram en egen 
verksamhetsinriktning, som är ett mellanting mellan verksamhetsplan och idé och spänner över 
några år, utan där har vi redan Friidrottens Strategi 2025 att utgå ifrån. Vi beslutade att avvakta i 
nuläget och diskutera saken på Kick-offen, där datumet söndag 8 maj nu bestämdes.

d) Begränsat utdrag från brottsregistret
Numera ett krav för barn/ungdomsledare som har regelbunden direktkontakt med barn/ungdomar. 
Gäller ej styrelser/personal som lagkrav, men fritt att ha olika policys som sträcker sig längre än 
lagkraven. Även aktuellt för instruktörer vid våra utbildningar. Viktigt med en tydlig rutin om vi 
beslutar att införa något i Östsvenska FIF. Binai meddelar att KA 2 har en sådan rutin nedskriven, 
hon fick i uppdrag att dela med sig den till oss så tar ev. något beslut på nästa möte.

§ 14. Kommande möten och avslut
- Årsmöte 26 feb kl. 18.30-21.00 i Växjö + digitalt
- Konstituerande styrelsemöte därefter någon gång, antagligen digitalt.
- Styrelsemöte torsdag 24 mars kl. 19.30-21.00 via Teams.
- Mötet avslutades kl. 21.24.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
14/1-20 §10 Veterandag Ronny
20/3-20 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar 17/3
21/9 §14b Nytt namn och utveckling av Höstlägret 15-19 år Ingela, Carl, Ulrika 17/3
7/12 §13e Ta fram förslag på ledarträffar vid lör-trän i Växjö Peter 17/3
8/1 §6e Löpprojektet, ta fram projektplan inkl. arvodering Ingemar 17/3
15/2 §13d Rutin för begränsat utdrag, dela med sig av KA 2:s Binai 17/3

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare


