
PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUNDS 
STYRELSE 18 oktober, 2008 i Vrigstad 
 

Närvarande: Hans Fagher (HF), Arne Olsson (AO), Kettie Gustavsson (KG) enbart på morgonen, AnnLis 
Hellsten (ALH) Ove Davidsson (OD), Anders Andersson (AA), Ronny Krönvall (RK) enbart på 
morgonen, Markus Andersson (MA) enbart på morgonen samt Tommy Ursby från paragraf 11, Ingela 
Nilsson enbart på eftermiddagens förhandlingar 
 
§ 1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 
AnnLis Hellsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. 
 
§ 2.  Protokolljustering 
 
Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten. Föregående protokoll justerades (Mikael Johansson åker till 
Värnamo och Götalands årsmöte istället för Anders Andersson) och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 3.  Skrivelser/Inbjudningar 
 
En skrivelse från SISU angående nya regler vid revision. Se bilaga 1 
Ronny Krönvall har fått en inbjudan till veterankonferens i Stockholm Beslut: R K får åka 
 
§ 4.  Svenska Friidrottsförbundet 
 
Remissvaret bordlades till em. förhandlingarna 
 
§ 5.  UC Småland 
 
Bordlades till senare  
 
§ 6  Höstens ledardagar   
 
43 stycken är anmälda 42 har kommit. Unga ledare fick ställas in då INGEN anmält sig. Summering sker i em. 
 
§ 7.  Tävlingskommittén 
 
Anders Andersson rapporterade från gårdagens TÄK möte. Det mesta har löst sig men det finns en del 
kollisioner och ”dumma” dagar att lösa. Se PRELIMINÄRT tävlingsprogram på hemsidan 
 
§   8.  Ungdomskommittén 
 
Bordlades till em. 
 
§ 9.  Utbildningar 
 
Allt under kontroll för övrigt se bilaga 2. Då det gäller Blekinge som nu är ett eget distrikt så tog vi Beslut Att: 
Blekinge kontaktar AnnLis Hellsten före bokning av Småländska instruktörer. A O rapporterade att det är 
Framtidsledarträff i Sävsjö 15-16/11 och att SISU:s träff för utbildningsledare är inställd  
   
 
§ 10.  Hemsidan    
 
Markus Andersson säger att hemsidan fungerar bra den uppdateras hela tiden. Han rapporterar att alla föreningar 
måste ha Nya Idrott Online senast aug. 2009 för att kunna ansöka om LOK-stöd den gamla stängs ner vid 
nyårsskiftet 2008/9. M A rekommenderar föreningarna att utbilda någon på det nya systemet 
     
   
§ 11.  Anläggningskommittén 
 



Ljungby lär få en ny anläggning på ny plats. Detta utreds. Nybros nya arena är klar Markus Andersson och 
Mikael Johansson närvarade vid invigningen. Värnamo får ny toppbeläggning sommaren 2009. AnnLis Hellsten 
klippte bandet vid invigningen av Västerviks nya fantastiska arena, se bilaga 3 
 
§ 12.  Statistik 
 
Kettie Gustavsson rapporterar att det fungerar bra, från smålandstävlingarna är det lätt att hitta resultat, värre är 
det med udda tävlingar ute i landet fast alla är skyldiga att skicka resultatlistor till respektive förbund. Du som 
tävlar glöm inte att se till att dina resultat kommer kommittén till handa. Glöm inte att skicka klubbstatistik till K 
G. Beslut: Att inhandla ny kopiator samt en ”burk” till datorn 
 
§ 13.  Veterankommittén 
 
Ronny Krönvall rapporterade från gårdagens möte se bilaga 4. 
 
§ 14.  Ekonomi 
 
Hans Fagher meddelar att han vid årsmötet 2009 avgår. Han har gett i uppdrag till valberedningen att hitta en 
ersättare då med tungvikt på ekonomiansvarig. Som det ser ut i dag så kommer budgeten att sluta på bättre än 
beräknat. Sanktionsavgifter diskuterades 
 
§ 15.  KP Herbert Jobäcker 
 
Då Herbert Jobäcker hade förhinder att närvara bordlades denna fråga, men vi vet att allt fungerar mycket bra 
 
§ 16.  Övriga frågor 
 

a) Ove Davidsson uppmanar att alla ska skicka in resultatlistor till honom vid DM tävlingar för att kunna 
skicka ut medaljräkning 

b) Beslut: Att skicka 700 kr till ledarveteranerna 
c) Beslut: Att jobba för att Nordeakampen ligger samma helg som Skol-SM och att hinder för 13 år och 

yngre inte ska finnas med i programmet 
 
Mötet ajournerades till senare i eftermiddag 
 
Lördag eftermiddag och mötet fortsätter nu 
 
§ 4.  Remiss Svenska friidrottsförbundet 
 
Beslut: Att AnnLis Hellsten med hjälp av Tommy Ursby och Herbert Jobäcker skriver svar på remissen. Vår 
budget måste få vara där den är och vi vill att LOK stödet har mer kraft än SM poängen 
 
§ 5.  UC Småland 
 
Ingela Nilsson jobbar numer 50 % med utbildningen i småland. Hon ska få de senaste två årens lönehöjning 
utbetalt senast 31 december. Ingela fick i uppgift att maila sina arbetsuppgifter till Markus Andersson så 
föreningarna kan se vad som erbjuds. Ingela N kommer att ingå i gruppen grenansvariga i höjd för Svenska 
Friidrottsförbundet tillsammans med Jonny Holm och Jan Bäck. All ekonomi gällande UC går i framtiden 
genom Smålands Friidrottsförbund och därtill utsedd ansvarig.  
 
§ 6.  Ledardagarna 
 
Det har varit två mycket bra dagar med förträffliga föreläsare. Stefan Olsson vår nye förbundskapten hade 
mycket intressant att förtälja. Tomas Riste rätade ut flera frågetecken om vår framtid dock inte om hur mycket vi 
förlorar på att vi inte kan tillgodoräkna oss t.ex. Sanktionsavgifter i framtiden. Kaj Bolö informerade om FIG: et 
i Växjö på ett mycket bra sätt. Tack till er alla 
 
 
 
 



§ 17.  Nästa möte 
 
Nästa möte förläggs i Sävsjö, torsdag 4 december kl 17.00 
Årsmötet blir på hotell Hulingen i Hultsfred andra eller tredje helgen i mars 
AnnLis Hellsten avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet: AnnLis Hellsten ………………… Justeras: Tommy Ursby………………………………. 


