
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Lördag 23 oktober 2010, start kl. 8:30.
Plats: Elite Stadshotellet, Växjö.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Eva Persson, 
Mikael Johansson, Carl-Gustaf Nilsson, Ronny Krönvall, Ove Davidsson, 
Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson.

Fredagskvällen – Info från SmålandsIdrotten och SDF-konferens
Detta styrelsemöte ingick i den planeringshelg som SmålandsIdrottens arrangerade för Småländska 
SDF och även stod för ekonomiskt. På fredagskvällen lyssnade vi till en ganska kort men packad 
presentation av vad SmålandsIdrotten jobbar med, dels allmänt, men desto mer om vilka projekt och 
satsningar som är aktuella i år och framöver, allt från SDF-bidraget och kursverksamhet som t.ex. 
”Träningsläger för styrelsen”, till läger för barn & ungdomar och folkhälsoprojekt som t.ex. Fysisk 
Aktivitet på Recept (FaR). Därefter gruppdiskussioner där de olika SDF:en blandades, förutom 
vi/Friidrott deltog Rugby, Bågskytte, Korpen och Handikapp. Temat var de ekonomiska bidragen 
som idrotten får från kommuner, regioner och stat. Tar vi dem för givna? Vet politikerna vad idrotten 
håller på med? Hur kan vi argumentera för oss? Bör idrotten ändra inriktning på något sätt? 
Grupperna presenterade sen vad de kommit fram till, innan kvällen avrundades med middag. Efter 
övernattning var hela lördagen vikt åt arbete idrottsvis, där vi hade styrelsemöte och UC-möte på 
förmiddagen och kommittémöten på eftermiddagen.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
* Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 8.45.
* Dagordningen godkändes efter något tillägg under §15 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering – sekreterare
* Styrelsemötesprotokollet från Växjö den 16 sep godkändes utan justering, protokollförare Markus 
och ordf/justerare AnnLis undertecknade protokollet och det lades till handlingarna.
* Markus skriver i vanlig ordning numera även dagens protokoll.

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)
* Inbjudan till Ordförandekonferens, tas upp under § 4.
* Nytt UC-avtal, tas upp under § 5.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Inför em:s planering, ”Underlag för Genomförandeplan 2011, och mål 2012-2013”
* Detta material från Svenskan är vad fjolårets häfte ”Friidrott för 2010-talet” utmynnade i efter att 
SDF och föreningar skickat in sina synpunkter från främst höstens UC-träffar i de olika UC-distrikten. 
Var och en i styrelsen har läst igenom och nu skulle det diskuteras på eftermiddagen inför nästa 
helgs UC-möte med föreningarna, då även de ska komma med synpunkter på lämpliga åtgärder och 
målsättningar för Småland de kommande åren.
* På eftermiddagen utsågs huvudansvariga för de olika områdena. Elit och landslag: ingen utsågs, 
Tränar- och ledarutveckling: Ingela Nilsson, Föreningsutveckling: Eva Persson & AnnLis Hellsten, 
Arrangemang: Anders Andersson & Carl-Gustaf Nilsson, Barn- och ungdomsverksamhet: Mikael 
Johansson. I övrigt inte så mycket diskussion om lämpliga mål & åtgärder för Småland, utan det 
återstår att diskutera fram med föreningarna nästa lördag. AnnLis & Markus håller i denna punkt.

b) Veteran + Ordförandekonferens
* En veterankonferens körs på Bosön 20-21 nov för distriktens veteranombud, Ronny åker på denna.
* Ordförandekonferensen går i år 27-28 nov i Göteborg och där ska bl.a. någon form av total 
genomförandeplan för landet fastställas utifrån distriktens varianter. AnnLis åker på denna.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

a) Rapport
* Inte hänt så mycket sen förra mötet för en månad sedan.
* Ingela åker till Stockholm på onsdag för att träffa andra UC-samordnare och prata ”2010-2013”.
* Nytt UC-avtal har kommit med en del förändringar av utbildningarna från och med nästa höst.
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§ 6. Höstmöten x2, är allt under kontroll?
* 30 okt, UC-träff, Växjö. Efter påstötningar via mail (Markus) och telefon (Arne) är 37st personer 
anmälda och 16st klubbar. Annars var så få anmälda att det knappt skulle vara någon idé att köra 
träffen. Mötet gick igenom vilka klubbar som är anmälda/inte anmälda, och några större saknas.
Tidsschemat justerades något, Ekonomin börjar senare så arbetet med Svenskans material får mer 
tid, fika lades även in efter punkten Utbildning.
* 19-20 nov, Arrangörskurs, Vrigstad. Eva sammanställer deltagare från styrelsen och med hjälp av 
kommitté-ordf. även kommittéerna, både vid denna kurs och generellt framöver vid liknande träffar 
som t.ex. UC-träffen och SDF-mötet. Ersättare för Håkan Stenfeldt (eltiden) blir Anders Lantz.
* Under denna ”mötespunkt” tog Markus även upp frågan om datum för vårt SDF-möte till våren, 
Svenskans Förbundsårsmöte går 26-27/3 i Gävle, helgen innan, 19-20/3, är ledig men nära inpå, 
12-13/3 går Nordea/GM och 5-6/3 IVSM i Karlskrona. Lördag 5/3 beslutades, ort Alvesta.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
* 18/9 VDM kast i Bottnaryd, ingen utsedd, men enligt några OSK:are hade det fungerat bra. Dock 
saknades medaljer, trots att det enligt AnnLis inte saknades medaljer... så några fick skickas ut.
* 18/9 Lag-DM i Jönköping, Anders+Calle: Fungerade bra, men få lag (M 5st, K 3st) var tråkigt.
* 19/9 Lag-UDM i Värnamo, Anders+Calle: Bra arrangerat, väl förberett med programblad och 
liknande, enda negativa var att poängberäkningen drog ut på tiden, bra vore en poängtavla där 
poäng+total poäng skrivs dit efter varje avslutad gren så alla kan följa. WSK lär vilja ha detta 
arrangemang även nästa år, vilket de gärna får, men då blir denna typ av poängredovisning ett krav.
* 19/9 Lång Terräng i Södra Vi, Markus: Bra deltagande, fortsatt ökning. Resultaten presenterades 
snabbt på plats och papperslistor delades ut, däremot e-postades inga digitala listor som utlovat där 
redigering är möjlig, som att plocka bort icke-DM-deltagare, lägga till DM-rubriker och räkna fram 
poäng till Eric Wall. Inskannade papper mailades på torsdagen = går heller ej att redigera, så allt fick 
skrivas in i datorn för hand. Markus är tydligare med vad han vill ha nästa år. Ytterligare synpunkter 
vore KM-markeringar och pilar mot starten och nr-lappsutdelningen, flera hade lite svårt att hitta.
* 2-3/10 Mångkamp i Alvesta, Mikael: Ok.

b) 2011
* Terräng-DM har nu sökts av både Växjö LK, Oskarshamns SK och Högby IF. Fyra av sex 
närvarande i TÄK är jäviga i fallet och får hålla tyst... Till slut utses Högby IF som kommer arrangera 
det i Kalmar, där Terräng-DM faktiskt aldrig gått tidigare. 1km-bana i Kalmarsundsparken. 
* Beslut togs att klass-lappar på ryggen blir ett krav vid Terräng-DM, ett önskemål vid övriga VDM.
* 17års-matchen placeras på lördagen 30 juli, Kalmar har varit på tal som arrangör, men ej klart.

* Hela DM-programmet 2011 enligt följande.
15-16 jan, Stora IDM + långlopp för ungd, jun & vet i Karlskrona, inlagt i Sunna Open
22-23 jan IDM, IJDM 19, IUDM 17,16,15,14,13,12 mångkamp, Inlagt i Växjömångkampen/IFK Växjö
22/23/29/30 jan IVDM, Jönköp friidrottskrets
5-6 feb IJDM 19, IUDM 12-17, allt utom långlopp, IFK Växjö
9 apr Terräng-DM, Högby IF i Kalmar
28-29 Stora DM, JDM 19, UDM 17,16,15,14,13,12 (!), Arr sökes
1 jun Lag-UDM 11,13, kvalomgång 1, Norra, Jönköping
1 jun Lag-UDM 11,13, kvalomgång 1, Södra, Oskarshamns SK
4-5/11-12/18-19 jun, Stora VDM, Arr sökes
1 juli DM, VDM 10.000m, Arr sökes
13 juli Stafett-DM, sen,17,15,13, Prel inlagt i Kalmar Sommarspel/Kalmar SK
17 juli DM, JDM, UDM, VDM 5000m, 3000m, 2000m, Inlagt i Ölandsspelen/Högby IF
17 aug Lag-UDM 11,13, kvalomgång 2, Norra, Nässjö/Habo
17 aug Lag-UDM 11,13, kvalomgång 2, Södra, Kalmar/Växjö
21 aug Lag-DM, Arr sökes
3 sep DM, VDM halvmarathon, Inlagt i Hultsfreds Marathon & Halvmarathon/Hultsfreds LK
10/11 sep Lag-UDM 11,13,15, final, Arr sökes
18 sep Långa Terräng-DM, M 12km, K 8km, Inlagt i Ulfveloppet/Södra Vi IF
1-2 okt DM, JDM, UDM 17, 16, 15, 14, 13,12 mångkamp, Prel. Alvesta FI
8-9 okt DM Castorama, Hemmabanor
15 okt DM, VDM marathon, Inlagt i Växjö Marathon/Växjö LK
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§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

a) Rapport från Uppsala 15-16 okt där alla Nordea-ledare träffades
* Kanonbra. Bra föreläsare från Sisu. Man hade en återblick på hur Nordea gått utomhus och i Eksjö 
var själva arrangemanget bra, dock ej boendet (trångt). Eksjö berättade om sitt arrangemang och 
IK Orient/Uddevalla som arrangerar nästa år inomhus var där och lyssnade. Distrikten har 
fortfarande olika sätt att ta ut sina lag, Småland satsar på bredd, andra fokuserar på topp.

b) 17års-matchen
* Inget nytt, kanske går arrangemanget i Kalmar som nämndes ovan under tävlingskommittén.

§ 9. Utbildningar Eva Persson

a) Höstens kurser
* Är i full gång, t.ex. 10-14 idag i Jönköping
* Unga ledare blev inställd pga få anmälda, var tänkt att köras 1-2 okt i Växjö 
* Framtidsledarutbildningen kommer Sisu ta stort ansvar för, blir dock sannolikt inte av i höst.
* Kursekonomin gås nu igenom, fakturor skickas ut, m.m.

b) Vårens kurser
* Ett program delades ut, som dock får justeras en del för att matcha nya UC-avtalet, som Eva och 
Ingela ej fått ta del av förens nu.

c) Projekt Starkare föreningar till 2013
* Handlar nu om att jobba med Sisu-konsulenterna, rapporter från dem kommer regelbundet.

§10. Kansli Markus Andersson
* Få notiser på hemsidan senaste tiden, i och för sig har det inte funnits så mycket att rapportera om, 
men det går alltid att leta fram saker att skriva om, sammanställa statistik eller liknande.
* Angående V.ber 2010 meddelar Markus att löpande rapporter kommer lämnas under vintern hur 
arbetet fortskrider så styrelsen slipper oroa sig, eller fråga.

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* Tidsplanen för Arenastadens friidrottshall skjuts upp något, inte längre säkert att den är klar till 
inomhus 2012, även om det inte är omöjligt, går snabbt att bygga när man väl börjat.
* Nya friidrottsarenan som ska byggas i Ljungby nämndes också, men inget särskilt nytt.
* Planer på riktiga inomhusarenor för friidrott finns även i Kalmar och Jönköping, men inga beslut.

§12. Statistik Markus Andersson
* Anders Grönvall går nu igenom sina listor, sen kommer föreningarna uppmanas granska dem och 
meddela ev. fel och saknade resultat de hittar. Statistikkommittén kommer också gå igenom dem, 
innan det ungefär till nyår är dags för Markus att redigera fram Smålands-Bästa. Grönvall kommer 
här fixa både poängtabellerna för seniorer, äldre & yngre ungdomar samt veteraner. Grenresultat vid 
mångkamp saknas nu i listorna på nätet, men detta kommer Grönvall också fixa fram. Med andra 
ord mindre redigerar-arbete kvar till Markus.

§13. Veteraner Ronny Krönvall
* VDM blev uppsplittrat på flera arr i år, utfallet blev ändå okej, bäst vore att ha Stora-VDM 2011, 
men hittar man ingen arrangör kan årets upplägg accepteras.
* Ronny deltar på veteranombudskonferensen i Bosön 20-21 nov.
* Idolf Sandahl, Stensjöns IF, har fyllt 90år.

§14. Ekonomi Markus Andersson
* Uppdaterat läge konto för konto sen förra mötet gicks lite snabbt igenom. 
* Massor av fakturor har nu skickats ut till klubbarna, återstår gör Nordea inne+ute där Mikael som 
tagit emot anmälningarna kommer med summering till Markus inom kort.
* Markus påminner om att Ingela är anställd av IFK Växjö och SmFIF ”köper en UC-tjänst” av dem, 
ett olämpligt upplägg som lever kvar från tiden då SmFIF ej ville bli arbetsgivare. Mötet beslutade nu 
att SmFIF ska anställa Ingela direkt istället. Lämpligtvis från årsskiftet, inget styrelsemöte är dock 
inplanerat innan dess, så när kontrakt och så är upprättat får beslut tas på telefonmöte.
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§15. Övriga frågor
* Arne Olsson säger nej till avtackning (mår ej bättre). Mötet funderar då istället på att gravera in vårt 
tack på en tenntallrik, glasprydnad eller något sådant. Tommy har fortsatt uppdraget att fixa detta. 
Och så får vi inte glömma att utse honom till hedersledamot vid nästa SDF-möte.
*  Wärnamo SK fyller 70år, AnnLis är inbjuden men OSK har höstfest samma dag och kan därför ej. 
Ove kan tänka sig att gå istället. WSK får 500kr till ungdomsverksamhet. 
* Hans Fagher fyller också 70år men avsäger sig bestämt uppvaktning eller presenter. Han får också 
500kr, som han kan skänka till WSK:s ungdomsverksamhet om han inte vill ha dem själv. 
* En tydligare policy för vad SmFIF delar ut efterlyses. AnnLis får uppdraget att ta fram en sådan.
* Calle flaggade för Ölands Idrottsgala på Strand Hotell i Borgholm 20 nov. Största priset ”Årets 
idrottsprestation” röstas fram på hemsida och via tidningen. Av fem nominerade är fyra friidrottare.
* Anders hade nu med sig SmFIF-tröjor för för strl-provning, vår logotype ska tryckas på senare.
* Beslut att köpa in en sjukvårdsväska för GM, 17års-match, m.m. Kanske kan Folksam sponsra.

§16. Nästa möte
Januari. Inget spikat datum då flera mötesdeltagare ännu inte skaffat någon kalender över 2011.

§17. Mötet avslutas
Av AnnLis. UC-möte väntar, sen lunch.
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