
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Fredag 4 juni 2010, start kl. 18.00.
Plats: Vetlanda stadshotell
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Eva Persson, 
Mikael Johansson, Ronny Krönvall, Kanslist: Markus Andersson.

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

§ 2. Protokolljustering – sekreterare
Tidigare protokoll är färdigjusterade och AnnLis & Markus skrev nu på. Markus skriver protokollet idag.

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)
* Friidrottens tränarförening inbjuder oss att bli medlemmar. Känns dock mest aktuellt för privatpersoner.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
a) Workshop i samband med DN-Galan, vem åker?
Många i SmFIF är vid VSM då, och flera andra ingår i arbetsgruppen ”Stärka föreningarna 2010-2013”, 
se punkt 9e), som också kommer vara vid DN-galan, men då upptagna med sitt projekt. Mikael skippar 
VSM och utses av mötet.

b) Övrigt
* Verksamhetsinriktningen 2011-2013 och Genomförandeplan 2010 har skickats till oss där främst den 
senare diskuterades innan frågan bordlades till nästa UC-möte.
* Nya regelboken har kommit, Markus har beställt några ex och beställer nu ytterligare några.
* I samband med projektet Starkare föreningar till IEM i Gtbg 2013 har SFIF skickat ut ett häfte med 
friidrottens utbildningar till oss. Eva kollar om vi kan få tag på fler.
* Inbjudan till ScandiCamp för 18-25 åringar den 5-8 juli har också kommit till oss.
* SFIF informerar klubbar och SDF att sanktionsansökningar för tävlingar inomhus 2011 ska vara inne i 
FRIDA senast 8/6 och godkännas/avslås av SDF senast 21/6.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

a) Rapport genom Eva
* Angående några kurser i höst med oklara datum kontaktas nu instruktörer för att spika datum. 
Framförhållning önskas av Eva, höstens kurser ska vara färdigplanerade till semestern.
* Löptränare steg 1: instruktör Jessica Gylfe plus någon mer från Högby
* En löptränarkurs steg 2 kommer också gå i sep
* Unga ledare kommer gå i okt med instruktörerna Johanna Adolfsson (Växjö), Anders Nilstedt 
(Kalmarsund) och Martina Carlsson (Habo)
* Lägret för 13-14år tar liksom i fjol Frida Hultin Johansson och Johanna Adolfsson
* Framtidsledarutbildningen saknar kursledare, Eva föreslår ”en friidrottskunnig plus en SISU-konsulent”.

b) Nästa UC-möte
Planeras måndag 28 juni på IFK Växjös kansli med start 17.30.

§ 6. Verksamhetsberättelsen
* Är fortfarande inte klar. Markus har förklarat varför / vad han jobbat med under mars-april-maj. Nu 
beslutades att V-ber måste prioriteras högre, och att den ska bli klar innan tryckeriet går på semester 
v.28, även om det innebär att vissa tabeller/sidor inte hinns med och får skippas.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
*  Terrängen i Eksjö, AnnLis & Mikael rapporterade: 2km-bana i fin natur, banmarkeringen kunde dock 
varit lite bättre, tidsprogrammet helt ok, funktionärerna kunde haft västar och varit fler ut med banan, 
särskilt vid vägövergångarna, annars bra funk-org. Åldersmarkeringar på ryggen saknades, mycket bra 
speaker, prispall saknades, duktig prisutdelare men kunde gärna varit två, en del medaljer saknades, 
levereras klubbvis i efterhand.
* J/UDM dag 1, Oskarshamn: Anders A. skulle varit kontrollant, men var sjuk den dagen. Tävlingen gick 
dock bra med undantag av att tidtagningen inte fungerade vid ett lopp.
* J/UDM dag 2, Villstad: P17-medaljer saknades/hittades ej, i övrigt OK.

b) Kommande tävlingar
* Kontrollanter: Stafett-DM Tommy Ursby (som utsågs vid förra mötet) kan ej, Mikael Johansson tar det 
istället. VDM hopp Ronny Krönvall, 10.000m Ronny & Markus Andersson, 5000m AnnLis Hellsten, 
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Marathon Kettie Gustavsson tillfrågas, Stora DM Mikael + Peter Fritz tillfrågas.

* Terräng-DM 2011: Växjö LK, Högby IF och Oskarshamns SK har alla meddelat intresse att arrangera. 
Ansökning med banbeskrivning m.m. gäller då - senast 10 okt - och därefter utser TÄK lämplig arr.

c) Övrigt
* Smålands storklubb IFK Växjös bristande deltagande på DM diskuterades. Viktigt att få med dem för att 
få bra startfält på DM. Hur går deras tävlingsplanering egentligen till, och är det något vi kan ändra på?

§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

a) GM i Eksjö
* Kvalgränser kommer inom någon vecka.

b) Kick-off, svenskan
Alla distriktsledare vid Nordea Regionmästerskap (Mikael från Småland) träffades i Uppsala under två 
dagar, denna tävling ansågs viktig och förbundskapten Stefan Olsson pratade om en röd tråd med start 
som 13-14år på Nordea Reg-mäst. och går upp via USM för 15-17år, och sen upp mot internationell elit. 
Styrelsemötet kan inte låta bli att undra om inte UDM finns med i början av Stefans/Svenskans röda tråd?

c) Nordeakampen
* Lagtävling för 15års-lag där tionde & sista kvaltävling går i Jönköping nu på söndag (6 juni) och final till 
hösten. Få Småländska lag/klubbar deltar i denna tävling konstateras.

d) 17års-matchen
* Danmark har sagt sig kunna arrangera tävlingen 29 aug, vilket vi tackat ja till, men sen har varken 
Mikael eller Anders hört något mer och vet heller inte riktigt vem/vilka man ska kontakta. Ingela har 
tidigare jobbat med detta men nu känns kontaktuppgifterna förlorade. Steg 1 nu blir att AnnLis tar på sig 
att få tag på kontaktuppgifter till arrangören i Danmark. Steg 2 att få en inbjudan. Steg 3 att hitta någon 
som tar på sig ansvaret när det gäller gemensam resa, logi m.m. i samband med denna tävling. Varken 
Mikael/U-kom eller Anders/Tävling vill ta på sig detta. Kanske våra Unga ledare Johanna Adolfsson, 
Anders Nilstedt och Martina Carlsson?

e) Sommarlägret i Västervik
* Får tyvärr ställas in pga endast en anmäld deltagare. Krockar som vanligt med Världsungdomsspelen, 
men i år testade vi ändå att haka på Sm-idrotten och inbjuda till en friidrotts-del i detta fler-idrotts-läger. 
Inbjudan kom förvisso ganska sent ut på hemsidan, men Terese Sandberg har e-postat ut den till 
föreningarna flera ggr.

§ 9. Utbildning Eva Persson

a) Utfall vårens kurser
Lite plus ekonomiskt totalt, mer detaljer kommer om tre veckor.

b) Höstens kurser
Se 5 a).

c) Beslut om nya kursavgifter 2011
Eva gör ett färdigt underlag till nästa möte.

d) Instruktörer, läget-åtgärd
Eva har en del tankar kring detta, mer kommunikation med våra instruktörer, kanske något nyhetsbrev 
och/eller träffar. Vilka personer är vanliga idag, och vilka andra tänkbara finns? Framförhållning önskas 
också, att vara ute i god tid är bra för både SmFIF, instruktörerna och föreningarna/deltagare. Hon och 
Ingela får diskutera saken närmare.

e) Projekt ”stärka föreningen 2010-2013”
En UC-arbetsgrupp har bildats bestående av Ingela, Eva, Mikael, Terese Sandberg, Stefan Fredriksson, 
Susanne Wiberg och David Stridfeldt. Var och en har tilldelats ~5st klubbar av de största i Småland, i 
regel de som är inriktade på arenaidrott. De kommer nu ha möten framöver.

f) Div rapportering från Arne Olsson via AnnLis
Angående Arrangörskursen i Vrigstad har Arne gjort ett förslag över ekonomin där kursavgiften sätts till 
625kr och SmFIF står för kostnaden för kommittéordförande eller ersättare. Övriga i kommittéerna får 
dock föreningarna stå för. Eventuella deltagare från Blekinge får betala 100kr extra. Mötet godkände 
förslaget och kan även tänka sig en kursavgift upp till 650kr då SmFIF ändå går in med viss subvention.
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§10. Hemsida och Kansli Markus Andersson
En del nyheter 2010 när det gäller hemsidan:
* Alla resultatlistor läggs fr.o.m. 2010 upp direkt på smfif.se för att slippa ”icke fungerande länkar” om 
några år när arrangören bytt hemsida. För DM-resultat finns allt på smfif.se fr.o.m. 2008.
* En ny ruta finns på startsidan där alla Landslagsuttagna i Smålands aktuellt år presenteras.
* I arkivet finns alla föreningsövergångar som berör Småland bak till 1998.
* I arkivet finns även 4st Bildarkiv från vinterns & vårens tävlingar, två till är på gång.
* Tävlingsprogram-sidan har fr.o.m. 2010 länkar både till inbjudan/hemsida och resultat. Ett 
utskriftsanpassat dokument finns också, datumen när programmet ändrats (= versioner) redovisas.
* Eric Wall uppdateras numera efter varje DM-tävling och ”Poäng till Eric Wall” finns med i slutet av alla 
DM-resultatlistor.
* Sidan om Utmärkelser har kompletterats med aktuella ansökningsblanketter och bilder på nålar, etc. 
Alla förteckningar som funnits på datafiler finns nu också på hemsidan, någon har saknats tidigare.

Angående kansliet kan nämnas att ~50st Kalendrar finns kvar när alla föreningar, organisationer, 
tidningar, etc har fått. Fler förslag på personer/org/företag som kan vara intresserade?

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* I sin frånvaro rapporterar Tommy ang. Arenastadsprojektet i Växjö att träningskastplanen är uppgrävd 
och en ny görs nordväst om huvudplanen. Nya ishallen har nu startat som första bygge. Arenastadens 
hemsida under Växjö Kommuns har också varit en smula mer aktiv nu senaste tiden meddelar Markus.
* Mikael meddelar att Oskarshamns kastplan nu nästan är klar. Blev 61m lång.

§12. Statistik Markus Andersson
* Övriga i kommittén har tillfrågats, men ingen ville bli ordf. efter Kettie, så då tog Markus den rollen.
* Kettie är kvar i kommittén, även om hon slutar med årsbästa-statistik fortsätter hon med t.ex. 100-bästa.
* Inga ersättare för Kettie & Stefan med årsbästa-statistik för 12år till seniorer har ännu dykt upp, och 
kommer troligen ej heller göra, så vi kör på Anders Grönvalls data-producerade listor till Smålands-Bästa. 
Detta innebär att det blir extra viktigt att föreningar & aktiva som upptäcker fel också meddelar Grönvall 
detta, så det blir så rätt som möjligt i Smålands-bästa sen.
* Grönvalls listor för utomhussäsongen 2010 kommer upp på nätet inom kort.
* Sverige-Bästa 2009 är nyligen utkommen och alla i statistikkom. har fått ett ex på SmFIFs bekostnad.
* Smålands-rekord har hitintills i år satts av Anna Wessman i K+K22 spjut, Moa Eskilsson i F17 diskus 
och Ljungbys Fanny Roos i F15, F16, F17 kula.

§13. Veteraner Ronny Krönvall

a) VDM 2010
”Stora VDM” är nu uppdelat på grengrupper där Hopp är klart, går i Nässjö 20 juni med Stensjöns IF som 
arrangör. Kasten tar Bottnaryd, datum ej klart men troligen aug/sep. Löpningarna delas upp och läggs in i 
vanliga tävlingar, Oskarshamn tar 100m, 400m & 800m i Personliga rekordens kväll 7 juli, Villstad tar 
hinder och lång häck (dock 76,2-häckar som lägst) i Kräftspelen 28-29 aug och när det gäller återstående 
200m, 1500m och kort häck ska Hovslätt tillfrågas om vi kan lägga in det i HIK-kampen 4 sep. 

§14. Ekonomi Markus Andersson
* SDF-bidraget har kommit (trots att SmIF ännu ej fått vår V-ber) och blev 232k, vilket är mer än väntat, 
ifjol fick vi 226k och årets budget var 200k. För två år sedan fick vi 247k.
* Smålands-bästa kostade 13k att trycka och vi har sålt för 17k = +4k, budget låg på 19-15 = +4.
* Kalendern kostade 9k och såldes för 27k = +18k, jämfört med budget på 28-9 = +19k.
* 300k har satts in på ett nytt konto som hitintills gett 2500kr i ränta (jämfört med 296kr för hela fjolåret), 
kvar på vanliga kontot är knappt 250k = totalt 550k i kassan för tillfället.
* Unionens avtal som Ingela & Markus följer gick ut i maj och det nya är okänt, Markus forskar vidare.
* Till nästa styrelsemöte lämnar Markus en skriftlig summering för ekonomin 2010 fram tills dess.

§15. Övriga frågor
* Tryck av Smålands FIF-tröjor åt styrelsen diskuterades igen, Anders tar detta och planerar att beställa 
50st tryck som sen värms på tröjor i omgångar, till att börja med på 2st tröjor var åt de i styrelsen.
*  Stefan Fredriksson fortsätter traditionen att Smålänningar är författare till Ungd.tränarboken 10-14år.
* Västerviks nya arena, men samtidigt ledarproblem i klubben, diskuterades. Hoppas det lossnar snart.
* SmålandsIdrottens nya landsbygds-utvecklar-projekt togs upp, men det riktar sig mest direkt till klubbar 
och inte till SDF enligt Anders.

§16. Nästa möte
I Växjö LKs klubblokal (vi är inbjudna) den 19 aug. UC-möte kl. 16, Mat kl. 17.00/30, sen styrelsemöte.

§17. Mötet avslutas
...av AnnLis kl. 21.40.
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