
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Datum & Plats: Torsdag 15 sep 2022 kl. 19.30-21.30 via MS Teams.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Carl Hedin, Monica Randström,
Marina Karlsson, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall, Linda Kjellberg,
Peter Håkansson och från §2 Lars Molin. Personal: Emma Ahlstrand
(verksamhetsansvarig), Markus Andersson (kanslist), Ingela Nilsson
(utbildningssamordnare). Valberedningen: Anders Petersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ulrika öppnade mötet 19:32 och ledde resten då Lars kom lite sent och
hade tekniska problem. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. 
* Valberedningen – Tillsätta en kvinna återstår fortfarande. Stefan har tillfrågat en som kanske kan 
tänka sig uppdraget, Anders fortsätter den kontakten och meddelar utfallet.
* Översyn uppdragsbeskrivningar kommittéer tar vi på verksamhetsplaneringsmötet i januari.
* Genomgång och viss uppdatering av övriga uppdrag på listan.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) Skruv IFs 100års-jubileum 29 okt
Stefan representerar oss och fixar blommor, Markus ordnar ett standar.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Rapport/Carl från möte med RF-SISU Smålands referensgrupp med SDF-företrädare 5/9:
* RF-SISU Småland kör en SDF-träff den 25 okt. Fokus är på RF:s framtida distriktsindelning samt 
om hur bidragen till SDF kan komma att förändras.
* RF-SISU Småland anordnar en idrottskonferens helgen 12-13 november. De tipsade om att 
genomföra en styrelseträff för distriktet samtidigt.
* Diskuterades olika former av träffar och nätverk för både anställda och förtroendevalda mellan SDF
och hur och i vilken utsträckning sådana kan genomföras.
* Samverkansplan mellan SDF och RF-SISU distrikt diskuterades. SDF som inte har en sådan 
uppmanades att kontakta RF-SISU Småland.

Kommentar till ovan: Carl & Lars närvarar 25 okt. Oklart om vi närvarar 12-13 nov. Emma fixar en 
samverkansplan med RF-SISU och har redan varit i kontakt med Smålands kontaktperson Stefan 
Fredriksson. Framöver tas även samverkansplaner fram med RF-SISU Blekinge och Östergötland. 
För utbildning får vi hantera kursadministrationen själv framöver där vi hitintills annars utnyttjat RF-
SISU Smålands hjälp.

b) Aktuellt från SFIF – Ulrika
* Förbundsårsmöte 25-26 mars i Söderhamn.
* Återstartsstöd för motionslopp är på gång.
* Projektanställd Elsa Olsson för Parafriidrott, kan vara något för oss att ta upp på Höstmötet.
* Ny indelning av RF-SISU-distrikten är under diskussion, främst avsett arbetssätt, kommer 
presenteras på Riksidrottsforumet i november.
* Nytt sanktionshanteringssystem börjar gälla 1 okt, se mer under § 12 d.

§ 5. Nytt kring anställningar & lokal

a) Lokal, hyresavtal, inredning, utrustning
Lars har ännu inte skrivit på hyresavtalet men det är på gång. Diskussion kring inredning, IFK Växjö 
och Växjö LK städat undan en del men nog kan rensa lite till för mer ordning och mer plats för oss. 
Markus har köpt in dator med tillbehör samt mobil & abonnemang åt Emma och via SFIF har hon 
även fått e-post och Office365. Dock önskas ny e-post (se  §16 a) och fullständig version av 
Office365. Markus jobbar vidare med dessa saker, plus ordnar en skrivare för pappersutskrift.

b) Anställningsavtal och kollektivavtal
Emmas anställningsavtal är klart men ännu ej påskrivet. Arbetsgruppen ska även uppdatera Markus 
och Ingelas avtal.
Markus har tecknat medlemskap åt oss i Arbetsgivaralliansen från 1 sep och vi ska därmed följa 
Arbetsgivaralliansen & Unionens kollektivavtal branch Idrott. Avtal ska även tecknas med Collectum 
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om pension och Fora om försäkring, Arbetsgivaralliansen har informerat dessa om vårt medlemskap 
och vi inväntar nu blanketter/avtal från dem. Angående tjänstepension väljer vi ITP1 för alla 
anställda. Arbetsgruppen får diskutera övriga val med personalen, t.ex. har Markus önskat högre lön 
istället för Flexpension.

c) Postadress
Vi beslutade att ändra adress från Kungshallsvägen 10 i Nybro (Markus hemadress) till Box 3007, 
350 33 Växjö (IFK Växjös kansli inkl. numera vårat) samt besöksadress Hejaregatan 9A, Växjö.

§ 6. Verksamhetsansvarig – Emma

a) Introduktion/möten
Många möten för Emmas del med bl.a. Fredrik Ahlström, Ulrika, Markus, Carl, Ronny, Lars, Ingela, 
Anders Axlid/Johanna Vikström (PC Kast) med flera. Bra fart/kom igång. En del tekniska saker att få 
ordning på som inloggningar, filer i molnet, etc. Nu gäller att landa, sortera och knyta ihop all 
information från olika delar av verksamheten samt ta tag i de närmast mest prioriterade uppgifterna.

b) Prioriterade uppgifter under hösten
Höstmötet, GM-läger, Höstläger och börja skissa på en verksamhetsplan 2023.

§ 7. Höstmöte 15-16 oktober i Jönköping – Emma, Ulrika, Lars, Monica, Markus
Inbjudan har nyligen blivit klar och offentliggjord. En del ommöblering i programmet. Ambitionen är 
att mötet ska innehålla något intressant för en bred målgrupp. Lördagskvällens underhållning är 
oklar, blir nog styrelsen som får hitta på något, förslag skickas till Emma. Diskussion om 2- eller 3-
rätters med olika åsikter (nu är 2-rätters bokad).

§ 8. Ekonomi – Markus

a) Rapport
Var utskickad inför mötet med följande nyheter/uppdateringar. Budget 2022 +12 tkr. Utfallet hitintills 
och några prognoser för resten av året pekar mot +191 tkr. SDF-bidrag nu även fått från 
Östergötland 73 tkr, dvs lite mer än budget där 62 tkr. Vi hade budgeterat 20 tkr i kostnader för ett 
Löpprojekt som nu sparas då det inte blir något i år. Inköp dator/tel. m.m. för 17 tkr också nytt och 
klart mer än generellt budgerade 5 tkr i årliga kostnader för posten ”Inventarier & förbrukningsvaror”.

§ 9. Arbetsrapport sen förra styrelsemötet – Markus
Semester 15-23 aug
Dator, tel m.m. inköpt åt Emma, tel-abonnemang tecknat
Arbetsgivaralliansen, tecknat medlemskap och läst ett antal tillhörande dokument
Introduktionsmöte 1 sep i Växjö för Emma
Inför Höstmötet: Bokat hotell och deltagit på planeringsmöten 5/9 + 9/9 med arbetsgruppen
Inför Lag-UDM: Möte 24/8 med Carl & Mia. Tagit emot anmälningar till match 2.
Inför GM Eslöv: Sammanställt föreningarnas bokningar logipaket/mat, skickat vidare till Eslöv AI
Beställt 25 Standar-flaggor med Östsvenskas logotype
Notiser på hemsidan om Svenska Friidrottscupen match 2, EM, JSM, USM, VSM, DM 10.000m, 
Finnkampen, Kraftmätningen, VSM Marathon, VDM kastmångkamp
Uppdatering av Östsvenskas tävlingsprogram & resultatbörs
Ekonomin: bokföring 14 in/utbetalningar, fakturor utskickade på DM-medaljer 11 arrangemang
Mail (fått +300, skickat ca: 200), några telefonsamtal
Aktuellt-mail + Facebook 13/8, extra inlägg 31/8 på FB inför Höstmötet

Generellt högre arbetsbelastning än vanligt senaste tiden, vilket inte matchar sänkt tjänst till 50% 
från aug så bra, men på sikt jämnar det nog ut sig, t.ex. var det mindre att göra maj-juli och då 
heltidslön. Att hjälpa Emma komma igång innebär tillfälligt merarbete men bör avta framöver.

§ 10. Projekt

a) Kastprojektet 2019-2022 slutredovisat och godkänt av RF-SISU
Vi har fått slutrapport skriven av projektledare Anders Axlid. Markus har summerat ekonomin til +/-0 
förutsatt att vi får de återstående 12,5 tkr i projektmedel från RF-SISU Småland, vilket de bekräftat 
att vi kommer att få. Projektet har varit uppskattat, så fortsättning/fler projekt framöver? Eller snarare 
kastträffar / samarbeten med PC kast m.m. i vår ordinarie verksamhet? Något att fundera på, 
diskutera och fastställa i vår verksamhetsplan 2023 och kommande år.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



b) Paraträff 17 september i Växjö
Inställd pga få anmälda. Ingela kommer vara med på en Friidrottsdag i Skruv 30/9 med Para-tema.

§ 11. Utbildningskommittén – Ingela

a) Rapport
7-10 år i Eksjö är genomförd med 10 deltagare. En 7-10 år i Växjö startar också nu med fyra 
onsdagskvällar framåt och 24 deltagare, främst från IFK Växjö. En 12-14 år startar i Linköping till 
helgen, här har det varit en del oklarheter kring deltagarnas förkunskaper och att de går 
utbildningarna i rätt ordning, men verkar ha löst sig. Löpledarutbildningen i Norrköping fick ställas in 
pga få anmälda. Vi hade även en diskussion kring ev. funktionärsutbildningar (domare, starter, eltid),
behov lär finnas hos föreningarna men för att vi ska kunna genomföra dessa på distriktsnivå behöver
vi stöd/riktlinjer från SFIF och RF-SISU.

b) Översyn instruktörsarvoden
Ingela har undersökt hur vi ligger till jämfört med andra distrikt sett till instruktörsarvoden och 
kursavgifter. Vi ligger lågt sett till arvode och Ingela föreslår att det höjs från 300 kr/timma till 
400 kr/timma men att vi ligger still med kursavgifterna. Konsekvensanalys: Med ca: 8 utbildningar 
per år = 22 dagar = 132 timmar = 39 tkr i arvodeskostnader skulle dessa öka med +13 tkr till 52 tkr. 
Arbete för förberedelser och resersättning tillkommer. Styrelsen beslutade att instruktörsarvoden 
höjs till 400 kr/timma från 2023, samt att Ingela/utbildningskommittén får i uppdrag att närmare se 
över nivån på kursavgifterna.

c) Höstläger
Ingela och Emma har träffats och bl.a. diskuterat Höstlägret. Inbjudan är på gång. SFIF lär stödja 
oss med något bidrag inom deras projekt 14-17 år, Emma skickar inbjudan till SFIFs Björn Lindén 
och Markus sätter ihop en budget som också skickas.

§ 12. Tävlingskommittén – Markus/Carl

a) Ny ordförande
Carl fick i uppdrag vid senaste mötet på att ta fram en ny person att leda tävlingskommittén efter 
Markus. Han föreslår att Mikaela Wieslander Mayer utses till ordförande i tävlingskommittén. Mikaela
är klubbchef i IFK Växjö och arbetar mycket med frågor som rör tävling och arrangemang. Styrelsen 
utsåg Mikaela till ny ordförande. Det behövs även någon ledamot från Blekinge som nu saknar 
representation.

b) Uppdragsbeskrivning
Carl har även skrivit ihop ett förslag på ny uppdragsbeskrivning för tävlingskommittén. Styrelsen 
beslutade att denna ska gälla.

c) DM 2023
Inget nytt sen tävlingskommittémötet 7 juli. Ett möte behövs innan Höstmötet för att prata ihop sig 
vad man ska säga och be föreningsledarna diskutera/svara på. Markus kallar till ett möte.

d) Nytt sanktionshanteringssystem
Startar 1 oktober (ersätter FRIDA). Föreningarna söker under oktober för utomhusarrangemang 
2023, distrikten granskar/godkänner under november. Systemet kommer man åt på liknande sätt 
som FRIDA. SFIF körde webinarier för distrikten 7/9 (Markus deltog) och föreningarna 8/9. Manualer
finns nu på friidrott.se och inspelning från föreningswebinariet ska också komma upp. Stora likheter 
med FRIDA. Kopiering av arr/ansökan från FRIDA till nya går ej, så nu behöver alla uppgifter matas 
in igen, sen kan man kopiera till 2024. Nytt är även krav på betalning direkt i samband med inskickad
ansökan (ej faktura). ALLA arrangemang ska läggas in i systemet, även ”anmälningar av 
Barntävlingar”, DM, osv Markus ansvarar för att lägga in det föreningarna ej gör. Systemet är sen 
kopplat till ett tävlingsprogram på distriktets hemsida som uppdateras automatiskt.

§ 13. Ungdomskommittén - Carl

a) GM 17-18 sep i Eslöv
Distriktsledare är Peter/Östergötland, Gabriella Ståhl/Blekinge och Carl/Småland. Läget är under 
kontroll.

b) GM-läger 29-30 oktober i Växjö
En plan och arbetsfördelning mellan Emma och U.kommittén är upplagd. Inbjudan kommer ut snart.
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c) Ny ungdomskommitté
Vi har nyligen i SFIF:s ungdomskommitté kört igång årets upplaga av vår utbildning för unga ledare. 
En av deltagarna, Olivia Hansén från IF Udd kommer att ha som projektarbete under utbildningen att
starta upp en ny ungdomskommitté i Östsvenska. Emma kommer att stötta upp projektet från 
Östsvenskas sida och jag kommer att följa projektet från centrala ungdomskommitténs sida.

§ 14. Veterankommittén - Ronny
Ronny har träffat Emma och berättat om veterankommitténs verksamhet. Aktuellt arbete för Ronny 
har varit att uppdatera veteranrekorden, där SFIFs nya statistiksystem underlättat. Snart Höstmöte 
inkl. veterankommittémöte. Ronny berättade även om aktuella VDM-tävlingar.

§ 15. Löpningskommitté – Ingemar
Markus har tagit emot en kort rapport: Kommittémöte är planerat till onsdag 21 sep och Anders 
Grönvall, IKHP, kanske tillkommer i kommittén.

§ 16. Övriga frågor
a) E-postadresser
Styrelsen beslutade i linje med utskickat förslag inför mötet. Markus meddelar SFIFs Björn Lindén. 
Dvs att vi vill ha följande:

E-postlådor
ordforande.ostsvenska@friidrott.se (redan klart)
emma.ostsvenska@friidrott.se (istället för verksamhetsansvarig.ostsvenska@friidrott.se)
markus.ostsvenska@friidrott.se

styrelsen.ostsvenska@friidrott.se som vidarebefordras till (ingen e-postlåda):
ordforande.ostsvenska@friidrott.se
mailaullis@yahoo.se
minan79@hotmail.com
pinnen61@telia.com
carl.hedin@friidrott.se
linda.kjellberg@ifudd.se
stefan.mattsson@mail.se
ronny.kronvall@vmomail.se
tranaransvarig@lgif.se
emma.ostsvenska@friidrott.se
markus.ostsvenska@friidrott.se
ingelanilsson56@hotmail.com

Den generella e-posten ostsvenska@friidrott.se liksom flera andra varianter på 
roll.ostsvenska@friidrott.se som vi erbjuds behöver vi inte i dagsläget. Helst vill ha upplägget 
fornamn.efternamn@friidrott.se, som SFIF dock än så länge sagt nej till, men vi ber dem tänka om 
kring detta och förhoppningsvis ändra sig. Vilka roller som innehas inom styrelsen framgår på 
hemsidan, t.ex. kan det vara bra att utse någon särskild som trygghetsansvarig.

§ 17. Nästa möte och avslut
Lördag 15 oktober kl. 10.00-12.00 i Jönköping (innan Höstmötet). Linda kan ej. Emma bokar 
lokal+smörgås. Mötet avslutades kl. 21.30.

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
26/2 §17 Utse en fjärde person (kvinna) i valberedning Styrelsen + Markus
24/3 §9b Presentation av styrelsen mot föreningarna (digitalt möte) Monica, Lars
5/5 §9 Se över kursavgifter till 2023 Ingela/Utb-kom.
5/5 §10d Priser, utmärkelser, stipendier Markus, Peter, Stefan Höstmötet
10/8 §5c Uppdatera anställningsavtalen för Markus & Ingela Arbetsgruppen 8/9
10/8 §14b Se över uppdragsbeskrivningar kommittéer Styrelsen VP-möte, januari
15/9 §4a Samverkansplan med RF-SISU Småland, Blekinge, Ö-göt Emma till 2023
15/9 §5a SFIF e-post, officepaket och skrivare till Emma Markus snarast
15/9 §5b Avtal Collectum/pension och Fora/försäkring Markus, arbetsgruppen snarast
15/9 §10a Få med erfarenhet av kast/mångkampsprojekt i VP-23 Emma VP-möte, januari
15/9 §11b Se över kursavgifterna Ingela/Utbildn.kom. Inför 2023
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