
KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE
Smålands Friidrottsförbund, org.nr. 826000-8985, kallar medlemsföreningar till ett extra årsmöte 
söndagen 31 oktober 2021 kl. 10.45 – 12.00 på Scandic hotell i Värnamo, som en del av Höstmötet.

Förslag på dagordning

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.

2.  Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
d) Två rösträknare

3. a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
b) Fastställande av arbetsordning för mötet

4.  Styrelsen föreslår
a) Att årsmötet beslutar om ändringar i Smålands Friidrottsförbunds stadgar, enligt bilaga, inkl.
    namnbyte till Östsvenska Friidrottsförbundet.
b) Att stadgeändringarna inkl. namnbytet träder i kraft den 1 januari 2022
c) Att till interimsstyrelse för Östsvenska Friidrottsförbundet, med mandatperiod 1 januari 2022
    fram till ordinarie årsmöte i februari/mars 2022, välja:
    Ordförande:  Lars Molin, Blekinge
    Ledamöter (7): från Småland: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Ronny Krönvall,
    Stefan Mattsson. Från Blekinge: Binai Ahmad. Från Östergötland: Peter Håkansson.
d) Att till interimsvalberedning för Östsvenska Friidrottsförbundet, med mandatperiod 1 januari 
    2022 fram till ordinarie årsmöte i februari/mars 2022, välja:
    Ordförande:  De fyra nedan får utse ordförande inom sig.
    Ledamöter (4): från Småland: Fredrik Ahlström, Suzanne Wiberg, Per Falkman.
    Från Blekinge: Rolf Trulsson. Från Östergötland: -
    

5. Utlysning ordinarie årsmöte för Östsvenska Friidrottsförbundet 2022
Kommer att äga rum i feb/mars 2022 på ett datum och ort som meddelas här den 31 okt.

6. Mötets avslutande

http://www.smfif.se/Aktuellt/2021/hostmote/stadgeforslag-smaland-till-ostsvenska.pdf


Presentation av föreslagna ledamöter till Östsvenskas interimsstyrelse

Lars Molin
Tidigare ordförande i IF UDD samt nuvarande vice ordförande i Blekinge friidrottsförbund.
Jag började mitt engagemang på grund av att mina barn är aktiva i klubben. Dels har jag
stöttat ungdomsverksamheten i tränarrollen men även klubbens vuxenlöpargrupp som vi
startade upp för några år sedan.
Jag är utbildad fritids och idrottsledare med tonvikt på friskvård. Jag har tävlat på veteran
SM i sprint.
Det jag brinner för är att engagera mig för barn och ungdomars utveckling inom friidrott
samt skapa en bred och positiv målbild för länets friidrotts föreningar. Min huvudsakliga
sysselsättning har varit officer i Försvarsmakten, amfibiekåren, där den fysiska träningen har varit en mycket
stor och viktig roll. Dels för att själv vara i form för arbetets krav men framförallt för att träna upp och 
motivera soldaterna, kollegorna.

Ulrika Pizzeghello
• 41 år, tidigare aktiv friidrottare (400 mh), från början från Söderhamns IF och har

som senior tävlat för IFK Växjö (elitaktiv fram till 2010)
• Barn - och ungdomstränare i IFK Växjö, utbildad 7 - 10 och 10 - 12 -årsutbildningen
• Utbildad idrottslärare och jobbar numera som verksamhetsutvecklare på kultur -

och fritidsförvaltningen, Växjö kommun 
• Ledamot i Svenska friidrottsförbundets styrelse sedan 2017 
• Ordförande i Svenska friidrottsförbundets utbildningskommitté sedan 2018 
• Ingår i RF-SISU:s råd för översyn av RF-SISU:s distriktsstruktur och har medverkat i

tidigare referensgrupp 
• Ordförande i Smålands friidrottsförbund fram till 1 januari 2022 och är därefter intresserad att ingå i

Östetsvenskas styrelse som ledamot. 
• Engagerad och intresserad av strategi - och utvecklingsarbete och vill  gärna bidra i arbetet 

med framtagande av verksamhetsplaner, implementering av friidrottens strategi 2025, 
utbildningsfrågor, värdegrunds/trygghetsfrågor och samverkan på olika nivåer

Marina Karlsson
• Jag har inte friidrottsbakgrund själv, höll på med andra idrotter när jag var yngre. 
• Kom med i friidrottsverksamheten i IK Sisu Nässjö 2011 då äldsta dottern började

träna friidrott. 
• 2013 blev jag invald i föreningens styrelse och kioskkommitté.
• Hösten 2014 fick jag som vice ordförande ta över rollen som ordförande i

föreningen och 2015 blev jag vald som ordförande och sitter fortfarande på den
posten. 

• 2013 axlade jag även rollen som tränare i en grupp för aktiva i åldern 10-11 år. 
• 2018 blev jag invald som ledamot i Smålands Friidrottsförbunds styrelse och sedan 2019 har jag 

varit vice ordförande och AU.
• Föreningsutveckling och ungdomsverksamheten ligger mig varmt om hjärtat, så det är områden jag 

gärna arbetar med. 

Carl Hedin
• Aktiv i IFK Växjö, tidigare Eksjö Södra IK
• Styrelseledamot och ungdomsansvarig Smålands FIF
• Ledamot Ungdomsrådet i SFIF samt representant för ungdomsrådet i SFIF:s

Tävlings- och arrangemangskommitté
• Har gått tränarutbildning upp t.o.m. 12-14 år samt SFIF:s unga ledarutbildning

Youth Athletics Leader Academy (YALA). 
• Är intresserad av att arbeta med tävlingsfrågor och med att utveckla

ungdomsverksamheten.



Ronny Krönvall
Wärnamo SK. Smålands fif  Veteran kommittén 2004 -  
21 aug 1972  första tävling  i Värnamo Korpen   1500 m 1:a  4,36,6. 
13 aug 1973  vann jag åter  i Värnamo Korpen   1500 m 1:a  4,34,8 
1973 - 1995 ordförande i Värnamo Korpens friidrott sektion 
1974 - 2018 styrelseledamot i Wärnamo SK 
2010 Ledamot i Smålands friidrottsförbund Styrelsen 
2004 ledamot i Smålands friidrotts förbund Veterankommitté 
2005 ordförande i Veterankommittén kommittén har 7 ledamoten 

Under åren har bet blivit: 12 st  Göteborgslopp, 15 st  Lidingölopp, 3 Marathon
Mina intressen idag: Frimärken, släktforskning, kyrkopolitik, friidrott, motion.

Stefan Mattsson
Jag är 56 år och bor i Kalmar med sambo och en son på 13 år.
Är idag Ordförande i Kalmar SK har varit aktiv i ungdomsåren inom friidrott. Min son är
aktiv nu och det mycket roligt. Jag vill att alla föreningar skall känna delaktighet i
Östsvenska.
Skapa hjälpmedel både tekniska och nätverkande forum. 

Binai Ahmad
Född 1997. Hemmaklubb KA 2 IF. Tidigare aktiv sprinter. Har varit ledamot i Svensk 
Friidrotts Ungdomsråd.
I Östsvenskas styrelse är jag framöver intresserad av att arbeta med representativitet i 
föreningarna och dess styrelser samt med att idrotten ska nå ut till olika målgrupper, som 
idag kanske upplever hinder för att delta i föreningslivet.

Peter Håkansson
• Varit verksam som ledare inom friidrott sedan slutet av -80 talet. 
• Arbetar i hemmaföreningen Motala AIF.
• Ordförande i Östergötlands Friidrottsförbund i ca 10år och styrelsemedlem i

Götalandsregionen.
• Jobbat mycket med Götalandsmästerskap (gjorde första resan 1996)

Tankar om framtida distriktsvisioner:
• Bred utveckling av aktiva inom distriktet, med utvecklingsträffar, läger m.m
• Få till lagtävlingar inom distriktet på ungdomssidan.


