
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Fredag 5 mars 2010, start kl. 18.10.
Plats: Ljunga Park Hotell, Sävsjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Tommy Ursby, Anders Andersson, 
Mikael Johansson, Ove Davidsson, Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: 
Ingela Nilsson, Statistikkom-ordf. Kettie Gustavsson, Veterankom-ordf. Ronny 
Krönvall, Valberedningen Monica Eneros.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. AnnLis förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering – sekreterare
Markus skriver protokollet.

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)
* Inbjudan till Smålandsidrottens/SISUs Distriktsidrottsmöte fredag 16 april i Jönköping. Diskuteras vidare 
på det konstituerande styrelsemötet.
* Inbjudan till Förbundsdommarutbildning i Stockholm 10-11 april.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
* Angående Smålands 11 ombud till Förbundsårsmötet i Falun så har föreningarna nominerat 5st. 
AnnLis, Markus och Monica kan också tänka sig att åka = 8st, 3st platser kvarstår.
* Markus/kansliet har ej fått några mappar av Svenskan som var överenskommet.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

a) Rapport
* Kurserna startar om två veckor, dock dåligt med anmälningar till de två första i Växjö.
* Svenskan har startat ett nytt projekt likt ”2006 nya tränare” som nu handlar om att stärka föreningarna 
inför EM 2013, officiellt projektnamn är ej klart. I samband med detta ska ett nätverk från Svenskan ner 
genom UC och ut till föreningarna skapas/stärkas. 
* Utbildningen Unga ledare och Domarkursen ska också ingå i det nya projektet, tillsammans med 
Framtidsledare och alla de vanliga utbildningar för tränare/ledare.
* Utbildarutbildningen för Unga ledare kommer köras i april i Göteborg och Småland bör skicka några.
* Kursböckerna för 7-10år och 10-14år är på gång att uppdateras, Ingela som varit med och skrivit den 
ena har dock avböjt medverkan.
* Det är klart att Jonas Mellblom håller ett föredrag vid UC-träffen till hösten.
* Förändring i UC-styrgruppen blir att Eva ersätter Arne och att Tommy utgår.

§ 6. Årsmötet
* Är allt förberett? Tommy har vandringspriserna, Markus Castrorama-DM-medaljer, Standar och 
Poängjaktsdiplom, Anders har fixat fram tre flaggor med SmFIF-tryck nu, Leif blir mötesordförande.
* Angående SmFIFs Standar till alla avgående styrelseledamöter beslutades nu att vid framtida avgångar 
krävs att man har suttit i styrelsen i minst 4år för att tilldelas standar.
* Monica redovisade Valberedningens förslag beträffande morgondagens val. Omval av AnnLis och Carl-
Gustaf, nyval av Eva Persson från Jönköping som ersättare till Arne, Ronny Krönvall går in i styrelsen 
som ersättning för Tommy och Thomas ersätts ej utan styrelsen minskas med en person. Omval av 
revisorn & rev.suppleant.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
*  Markus rapporterade muntligt från Stora IDM i Karlskrona, där själva tävlingarna gått bra, men några 
fel förekom vid prisutdelningen när det gäller RFs/SmFIFs guld och Jubileumsboken till seniorsegrarna 
(glömdes ibland, och någon ungdom hade fått). Jag var närvarande vid de flesta prisutdelningar och 
rättade några fel direkt, andra fick rättas i efterhand.
* Inga rapporter från IUDM 12-19 och Mångkampen i Växjö.

b) Kommande tävlingar
* Kontrollanter: J/UDM dag 1 Anders, J/UDM dag 2 Mikael, Stafett-DM Tommy.
* Arrangör till Stora VDM föreslås IK Sisu med hjälp utifrån.
* Beslut tas att arrangörer av Lag-DM/UDM, Stafett-DM och Mångkamps-DM ej behöver betala 
kostnaderna för DM-medaljerna.
* 17års-matchen har Danmark sagt sig kunna arrangera 29 aug, vilket vi tackat ja till i höstas. Sen dess 
har vi dock inte hört något. Mikael kontaktar dem och kollar läget.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson, Protokollförare Ordf. AnnLis Hellsten, Justerare



§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

a) GM
* Få anmälda, endast 59st jämfört med närmare 100 ifjol, vilket dock beror på att det inte finns så många 
97:or i distriktet, 62 har varit uttagna så det är ändå en hög andel/stort intresse.
* Frida Hultin Johansson och Johanna Adolfsson kommer hjälpa till som smålandsledare.
* Svenskan kör en kickoff för GM-ledare 16-17 april, förutom Micke ska tjejerna ovan tillfrågas.

b) Övrigt
* Tranås kör ett läger för 95:or 23-25 april i samarbete med IFK Växjö.

§ 9. Utbildningar Arne Olsson
I Arnes frånvaro läste AnnLis upp info som hon fått av Arne.
* Tidigare kurser har gått ungefär som planerat.
* UC/Ledarträffen flyttas från Vrigstad till Växjö.
* Tryck lite extra för Arrangörskursen med Per Crona 19-20 november.
* För 2011 planeras bl.a. Teknisk kurs, Funk-kurs steg 2 och 7-10år kommer få ett nytt upplägg.

§10. Kansli Markus Andersson
Verksamhetsberättelsen är tyvärr ej klar, vilket Markus beklagar. Dock inte pga lathet, tvärt om har det 
jobbats betydligt mer än 66% sen mitten av januari, men det har inte räckt till när övriga uppgifter pågått 
som vanligt. Nästa år bör det dock gå tack vare mer erfarenhet och rutiner, som förhoppningsvis ger lite 
mer tid över generellt så man kan börja lite smått i okt istället för i feb.
Dock inverkar detta inte så mycket på morgondagens årsmöte då föredragningslista, röstlängd, ekonomi 
och revisionsberättelse finns på externa papper.

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby
En järnvägsbank i Ljungby som vissa vill behålla har satt käppar i hjulet för de planerade 
allvädersbanorna, som politikerna redan har beslutats ska byggas.

§12. Statistik Kettie Gustavsson
* Smålands-bästa har kommit, pga miss på tryckeriet blev dock teckensnittet onödigt litet så det är 
svårläst för många med sämre syn, därtill hade någon bild fallit bort. Kettie blev både ledsen och arg över 
detta och efter klagomål hos tryckeriet har de gett oss 10% rabatt.
* När det gäller kommittén avgår Kettie och Stefan som tidigare nämnts, medan Anders, Allan, Bo och 
Markus sitter kvar. Ingen ersättare har hitintills anmält sig som frivillig.
* Kettie/Gösta fortsätter dock med 100-bästa och DM-pärmen, den senare uppdateras dock troligen ej 
mer i pappersversion.

§13. Veteraner Ronny Krönvall
* I kommittén avgår Ingvar Lundberg & Eskil Ljunggren, som avtackas med presentkort á 100kr. 
Nya är Monica Eneros Läckeby/Kalmar SK och Arne Lundblad Växjö/Växjö LK. 
* Man håller nu på att ta fram ”Smålands-innebästa-genom-tiderna”, dvs rekord, fast inte med samma 
status. Med anledning av detta blir Veteran-rekord-häftet tjockare och ersättningen till Sveneric som 
trycker upp häftet ökas då också från 400kr till 600kr. 

§14. Ekonomi Markus Andersson
* Service-avgiften har nu stötts och blötts i ett år, finns det något mer att säga? Nu kör vi på detta och ser 
vad föreningarna säger imorgon. Sen får vi utvärdera och ev. justera till 2011.
* Smålands-bästa har sålt för 17k och kostade 13k att trycka = +4k (ganska normalt).
* FIG Växjö står för hela lokalhyran där Ingela jobbar 50% för FIG:et  och 50% för UC Småland. Beslut 
togs att SmFIF framöver bidrar med kostnaden för fikat mot kvitto.

§15. Övriga frågor
a) Uppvaktning Herbert 90år
Diskuterades igen.

b) Kalendern 2010
Mötet bläddrade igenom i jakt på saker som ska uppdateras, Markus noterade.

c) Möte Gymnasiereform
Förändringar är på gång, det blir inskränkningar/striktare vad som krävs för att skolor ska tillåtas erbjuda 
specialidrott (t.ex. friidrott) som en del av utbildningen, vilket riskerar innebära att många skolor slutar 
med detta. Möte i Jönköping där Ann Axelsson, AnnLis och Anders kommer delta.

§16. Nästa möte
Konstituerande efter morgondagens SDF-möte.

§17. Mötet avslutas
...av AnnLis kl. 22.25.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson, Protokollförare Ordf. AnnLis Hellsten, Justerare


