
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Datum & Plats: Lördag 15 okt 2022 kl. 10.00 på Scandic Elmia, Jkpg.
Närvarande: Lars Molin, Ulrika Pizzeghello, Carl Hedin, Monica
Randström, Marina Karlsson, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall och
Peter Håkansson. Personal: Emma Ahlstrand (verksamhetsansvarig),
Markus Andersson (kanslist), Ingela Nilsson (utbildningssamordnare).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Lars öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg av
3c, 3d, 5e och 14a.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Några kommentarer:
* Valberedningen – Tillsätta en kvinna återstår fortfarande. Den kontakten Stefan hade har sagt nej. 
Kanske att någon höstmötesdeltagare kan vara lämplig?
* Anställningsavtalen är nu ”nästan” klara.
* E-post-adresser @friidrott.se, uppdraget har senaste månaden legat hos SFIF och våra önskemål 
verkar tillmötesgås, men ändå går det trögt att komma i mål. Fullversion av Office365 åt Emma är 
klart. Skrivare till Emmas kontor överlämnas av Markus i helgen. Vi väntar inte mer på SFIFs/Crafts 
webshop utan Emma beställer nu Östsvenska-kläder själv.
* Avtal Collectum/pension och Fora/försäkring – papper från dessa kom tors/fre och nu med 
påskrivet årsmötesprotokoll och konstituerande styrelsemötesprotokoll är Markus redo att skicka in.
* Diskussion om samverkansplaner/SDF-bidrag av RF-SISU Blekinge, Småland, Östergötland.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) Jönköpings läns folkrörelsearkiv medlemsmöte måndag 31 okt 17.30/18.30 i Jönköping
Ronny frågar om Ingvar Ellbring vill åka.

b) Remiss Blekinges Idrottspolitiska program 2023-2026
Lars har tittat närmare på det och tycker det ser bra ut. Emma har svarat att vi inte har några förslag 
på ändringar. Programmet handlar bl.a. om att få mer aktiva idrottsföreningar och en mer fysiskt 
aktiv befolkning. Peter poängterar att insatser i skolorna kräver resurser. Stefan lyfter fram 
satsningar på utsatta områden.

c) Jämställdhet för en framgångsrik idrott – digital utbildn.kväll för SDF 24/11 kl. 18.30-20.30
Monica & Lars deltar.

d) Markaryds FK firar 50 års-jubileum lördag 12 november kl. 18.30
Lars kollar om han kan åka och återkommer. Jubilerande föreningar får Östsvenskas standar (en 
gång). De har även sökt tre Smålands FIF:s silvernålar till ledare för 5 år arbete, dessa nålar har vi 
egentligen inte tänkt fortsätta med i Östsvenska, men då de sökt och lager finns kvar får de 3 st.

§ 4. Förbundsfrågor (SFIF & RF-SISU)

a) SFIFs Höstkonferens lördag 19 november i Stockholm
Lars, Monica och Emma åker och representerar oss. Ulrika & Carl är också på plats som SFIF:are.

b) Aktuellt från SFIF – Ulrika
* Nya friidrott.se inkl. distriktens nya hemsidor närmar sig nu att bli klara. Markus & Emma är 
inbjudna till ett webinarium/presentation om detta på onsdag 19/10 och därefter lär vi få tillgång till 
vår nya hemsida och kan börja göra inställningar och fylla den med information. Antagligen sätts 
något gemensamt datum då SFIF och alla SDF planerar att vara färdiga.
* Regionmästerskapen är nu klara, redovisas på friidrott.se. Framöver är det meningen att SDF ska 
vara mer inblandade i planering och genomförande av arrangemangen, tillsammans med 
arrangörsföreningen.

§ 5. Verksamhetsansvarig – Emma

a) Höstmöte
Vi gick igenom hela programmet och förtydligade vilka som ansvarar/pratar vid olika punkter.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



b) GM-läger
Anmälan går ut på söndag och igår var det nästan 100 st. Carl är huvudansvarig, har ett flertal klara 
ledare, men nu när det är såpass många anmälda behövs några fler. Förutom ”ungdomsledare” lär 
det vara bra med några riktiga vuxna. Föreningarnas ledare som följer med kan säkert hjälpa till en 
del. Lars planerar att närvara.

c) Höstläger
Lite oklart med ansvarsfördelningen. Emma huvudansvarig för planeringen och har hitintills 
sammanställt inbjudan, bokat hotell/arena och marknadsfört, men behöver hjälp av flera med 
praktiskt erfarenhet för själva genomförandet av lägret. Ingela är bortrest men bidrar med information
& kunskaper innan. Flera FIG-tränare är på plats under helgen, kan någon av dem utses som mer 
ansvarig för genomförandet? PC kasts Johanna Vikström är också på plats, liksom Ingemar Hedin 
och Linnéa Agefjäll.

d) SDF-bidragsansökan till RF-SISU Blekinge
Hastigt var det nyligen dags att söka utvecklingsbidrag, Emma satte ihop en ansökan där tre 
mötesplatser under våren 2023 planeras, en för aktiva, en för ledare och en för organisationsledare. 
Lämpligt att närmare stämma av behov/intresse bland föreningarna innan Emma planerar vidare.

e) Verksamhetsplan 2023, framtagande hur?
Vi tillsatte en arbetsgrupp bestående av Emma, Carl och Lars som får jobba med detta inför 
kommande styrelsemöten.

§ 6. Ekonomi – Markus
Budget 2022 +12 tkr. Utfallet hitintills och prognoser pekar mot +169 tkr bättre än budget.
Service-avg: Nu har även Johannishus SK & 338 Småland betalat, endast Föra AIK återstår.
GM 13-14 år: Inga subv. ute = slutade nästan som budget (Ö-götbuss kost -29 tkr, avg. +22 tkr)
Lägren: Oklart vad vi skulle ta för avgifter då SFIF lovade stöd men sent inpå oklart hur. Vi valde att 
halvera avgiften för GM-lägret till 400 kr, inget SFIF-stöd, så lär nog gå +/-0 som bäst. Det äldre 
Höstlägret ungefär samma avgift som tidigare (1300 kr) men SFIF stödjer föreningarna med 1100 kr 
= nettokostnad endast 200 kr. Om deltagandet ökar betydligt kan vi nå budgeterat överskott på 30 
tkr, annars landar vi nog lägre.
Höstmötet: Kostnaderna med aktuellt antal deltagare ser ut att landa kring -55 tkr, avgifter IF-
deltagare får betala +13 tkr = -42 tkr. Budget -20 tkr. SFIF har lovat stöd, oklart hur mycket.

§ 7. Arbetsrapport sen förra styrelsemötet – Markus

Information & kommunikation
Mail 340 st inkommande, 220 skickade
På hemsidan nyheter om GM Eslöv, VSM kastmångkamp, Långa Terräng DM, EM 24h, Lag-UDM, 
Lördagsträningar 22/23, Sök sanktion.
Förslag på Aktuellt-mail som Emma skickade ut 27/9
Digitala möten med bl.a. Emma 20/9, 6/10, 11/10.
Bett SFIF om e-postadresser (16/9) och ordnat fullversion av Office365 åt Emma (en del krångel 
innan vi lyckades)

Tävling
Tävlingskommittémöte 4/10 inkl. kallelse, dagordning, minnesanteckningar
Börjat jobba lite i nya sanktionssystemet (lära mig, granska ansökningar, ha dialog med föreningar)
Skickat ut DM-medaljer till tre föreningar för Friidrottscupen 11 år
Sammanställt ca: 1/3 av resultaten för DM-hemmaplan 13/8 - 18/9. Har gått igenom 88 resultatlistor 
och har ca: 180 st kvar. Det var nog en dålig idé med detta upplägg, blev mer jobb än väntat.

Ekonomi
Skickat 34 st fakturor på GM, Lag-UDM, DM-medaljer och Lördagsträningar i Telekonsult Arena. 
Transaktioner 30 st genomförda utbetalningar och mottagna inbetalningar att bokföra.
Gjort budgetar för båda lägren och Höstmötet som skickats till SFIF för stöd
Sammanställt rapport 13/10

Summerat högre arbetsbelastning än 50% under hösten, å andra sidan lägre än 100% i somras. Lär 
nog fortsatt vara mer att göra resten av året men sen bör det kunna bli lagom.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Projekt

a) Paraprojektet fortskrider fram t o m våren 2023 – Ingela
Ingelas rapport: Jag hade planerat och bokat för en träff i maj och en i september som tyvärr fick 
ställas in då det anmälde sig endast två tränare från Ljungby. Jag plus två ledare var på en skola i 
maj i Växjö och hade friidrott för funktionsnedsatta under en dag och det mottogs väldig bra. En del 
av de barnen var sedan med på en skol-DM dag för funktionsvarierade i Telekonsult Arena i maj där 
jag och en ledare var delaktiga i aktiviteterna. 
30 september var vi tre som åkte till Skruv för att ha Parafriidrott med en skola från Lessebo som har
klasser med elever som har funktionsnedsättningar och samtidigt hade vi friidrott för en skola från 
Skruv. Nu var det verkligen inkludering på bästa sätt. 
Många tankar väcks under ett projekt. Parafriidrotten är nu inne i friidrotten och varför kan vi inte ha 
DM-tävlingar med att alla kan vara med på samma DM!? Vi måste öppna upp för alla.

Våra kommentarer: Ut och besöka fungerar nog bättre än att bjuda in till en central träff/utbildning då
bara några enstaka föreningar bedriver parafriidrott och de är inte tillräckligt aktiva för att åka iväg för
att träffa andra och lära sig mer om vi bjuder in. Ledarresurser och brist på kunskaper begränsar 
föreningarnas möjligheter att bedriva parafriidrott, det behöver dock inte vara så svårt eller krävande 
med lite kunskaper och upprättade rutiner. Man får skilja på intellektuell funktionsnedsättning, då 
assistenter behöver vara med, och fysisk nedsättning då de aktiva klarar sig själva men får anpassa 
vilka delar av ett gemensamt träningspass man deltar på och hur.

§ 9. Utbildningskommittén – Ingela
SFIF har i höst slopat böcker och lanserat ett digitalt utbildningsmaterial, tyvärr har det krånglat för 
deltagare att komma åt det och vi var först ut bland distrikten så Ingela & Emma har fått jobba en del
på att ordna barnsjukdomar. Annars positivt i höst med både bra deltagande och kvalité på alla våra 
utbildningar, utom Löpledarutbildningen i Norrköping som fick ställas in. Deltagande på de senaste: 
10-12 år i Karlskrona 17 st, 12-14 år i Linköping 16 st och 10-12 år i Växjö 16 st.

§ 10. Tävlingskommittén – Markus/Carl
Möte 4 oktober. Kommittén har mest jobbat med underlag/förslag på DM-helg 3-4 juni och upplägg 
LM 12-13 år kvällstävlingar. Sen lite blandade diskussioner och förslag kring årets alla DM 2023, 
men få klara arrangörer och datum. Presentation & diskussion på Höstmötet. Nästa möte 10 nov.

§ 11. Ungdomskommittén - Carl
Aktuellt presenteras på Höstmötet i eftermiddag.

§ 12. Veterankommittén - Ronny
VDM hemmaplan ej sammanställt ännu så Ronny väntar på att kunna sätta slutresultatet i 
Veterancupen. Han jobbar med att uppdatera veteranrekorden. Det brukar vara en 
veteranombudskonferens på Bosön i slutet av varje år men blir nog inget i år.

§ 13. Löpningskommitté – Ingemar
Inget nytt.

§ 14. Övriga frågor

a) GM-kläder – Carl
Fr.o.m. nästa år blir det ett renodlat Östsvenska-lag på GM och Carl tror att det är en bra idé att 
köpa in t-shirts i funktionsmaterial med Östsvenska-tryck på. Tidigare har både Småland, 
Östergötland och Blekinge haft egna tröjor. Det är viktigt för att stärka lagsammanhållningen på GM, 
men även för att stärka Östsvenskas varumärke och synlighet. Småland har tidigare tagit ut en 
kostnad på 80 kr/tröja, dock har inte Östergötland och Blekinge gjort det (Östergötland gjorde för 
några år sedan). Huruvida vi ska ta en kostnad för tröjorna blir dock ett senare beslut att ta.

I linje med Carls föreslag ger styrelsen Emma och Markus i uppdrag att i första hand kolla med SFIF 
om de har någon lösning tillsammans med Craft vi kan använda oss av - de håller på att ta fram en 
webshop men oklart när det är färdigt och utbud - i andra hand kolla med annan leverantör och 
sedan återkomma till nästa styrelsemöte med ev. förslag på beställning, kostnad och design. Emma 
kollar även med andra SDF kring valet av färg så vi skiljer oss.

§ 15. Nästa möte och avslut
Lars återkommer med ett förslag efter SFIFs Höstkonferens 19 nov. Mötet avslutades ca: kl. 12.00.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
26/2 §17 Utse en fjärde person (kvinna) i valberedning Styrelsen + Markus
5/5 §9 Se över kursavgifter till 2023 Ingela/Utb-kom. Inför 2023
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 §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
15/10 §5e Verksamhetsplan 2023, framtagande hur? Emma, Carl, Lars nästa möte
15/10 §14a GM-tröjor, förslag på beställning, kostnad, design Emma, Markus nästa möte

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare


