
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Söndag 23 januari 2011, start kl. 14.00 med smörgåstårta.
Plats: Friidrottsgymnasiets kansli på Värendsvallen i Växjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Mikael Johansson, Ove Davidsson, 
Carl-Gustaf Nilsson, Hedersledamot Tommy Ursby, Kanslist: Markus Andersson, 
UC Småland: Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet och dagordningen godkändes efter några mindre tillägg.

§ 2. Protokolljustering
Inga ytterligare justeringar, AnnLis & Markus skrev på.

§ 3. UC Småland / Utbildningar - Ingela Nilsson
* Ingela jobbar nu med SDF-bidragsansökan som ska vara inne i slutet på denna vecka. Diskussion 
om hur Smålands läger ska redovisas på ett bra sätt uppstod, beslut togs att Ingela & Markus ska ta 
fram och sprida någon form av mall som föreningarna kan använda som inbjudningar. Mer kontakt 
och samarbete mellan IF & SmFIF både innan & efter lägren behövs. Ska föreningarna få ta del av 
bidragspengarna direkt, istället för bara indirekt som nu? Inget klart svar.
* Utbildningsprogrammet finns på hemsidan. Instruktörer kollas/bokas nu upp.
* SFIF anordnar snart en utbildarutbildning för 7-10år. Vi behöver som vanligt fler kursledare.
* Projektet ”Starkare föreningar 2013” har haft möte, som Ingela varit på.
* Vore bra om en tydligare policy togs fram för när man jobbar ideellt i SmFIF och vilka uppdrag som 
ger arvode. Nu är Ingela & Markus anställda, instruktörer vid kurser får arvode, och även de som 
jobbade med lägret i höstas fick arvode. Fler uppdrag? Tydligare regler efterfrågas som sagt.
* UC Småland och SmFIF jobbar båda med utbildningar och organisatoriskt har det blivit dubbelt och 
konstigt. Framöver slår vi ihop punkterna ”UC Småland” och ”Utbildningar” på möten då UC-Ingela 
och vår Utbildningsansvarige Eva Persson får samsas om utrymmet.
* Svenska FIF ger UC:t, men även SmFIF generellt, mer och mer att göra, men det ökade 
ekonomiska stödet från SFIF räcker inte ens för att kompensera de slopade sanktionsavgifterna. 
Tvärt om har vår ekonomi försämrats kraftigt nu. Hur ska vi då klara att uträtta mer jobb, med sämre 
ekonomi, i tider då ideellt arbete allt mer blir en bristvara? Ekvationen går inte ihop... Dessutom ser 
det ännu värre ut för många andra SDF/UC:n, vi klarar ändå verksamheten jämförelsevis bra.

§ 4. Årsmötet i Alvesta 5 mars
* Tidsplan m.m. - Styrelse och Valberedning träffas på fredagen 4 mars, fika kl. 17.30, möte kl. 18, 
middag kl. 20, fortsatt möte efter. Aktuella för övernattning är styrelsen, Markus och Monica. Ingela 
kan ej denna helg. Eva sköter bokningen och var och en ska meddela henne hur ni  tänkt göra. 
Dubbelrum gäller i första hand. På lördagen frukost för de som övernattat, fika för övriga kl. 10.15, 
möjlighet för kommittéerna att ha möte på morgonen/förmiddagen om de vill, årsmötet startar kl. 11, 
lunch kl. 13, fortsatt möte fram till ca: kl. 15, sen konstituerande.
* Förtjänstplaketter beslutade styrelsen nu ska tilldelas Högby IFs Marcus Nilsson för JVM-brons i 
tiokamp, Hultsfreds Anders Andersson för mångårigt arbete i Hultsfreds LK, samt Ingela Nilsson för 
många års arbete för både IFK Växjö, Småland och Svensk friidrott.
* Markus tar med SmFIF-flaggor, förtjänstplaketter och Standar till Anders Andersson och Mikael 
Johansson om de skulle avgå, ännu oklart hur det blir. Ove avgår, men har ett standar sen tidigare.
* AnnLis fixar blommor.
* Styrelseförslag att utse Arne Olsson till hedersledamot.
* Tyst minut för avlidna, vilka? Markus frågar klubbarna i samband med att kallelsen skickas ut.
* De flesta Vandringspriser är nu inlämnade till gravören, Markus har kontakten med klubbarna och 
ser till att alla kommer till gravören och Tommy hämtar dem sedan och tar med dem till årsmötet.
* Verksamhetsberättelsen är ganska långt kommen och troligen hinner alla sidor enligt 2008 års 
omfattning tas med enligt Markus. ”Troligen” räcker dock inte enligt mötet så Herbert ska tillfrågas 
om att hjälpa till. De komplementsidor Herbert gjorde i höstas ska kopieras upp och skickas ut till 
klubbarna samtidigt som 2010:an. Framsidan på tryckeri (100 ex), övriga skrivs bara ut.

§ 5. Ekonomin - bokslut 2010 och budget 2011
Markus gick igenom resultatet 2010 som handlar om ett underskott på 81 tusen, förvisso så mycket 
som 80 tusen i fordringar, men då får man också ta hänsyn till de 66 tusen som egentligen tillhör året 
2009, så netto för 2010 handlar det ändå om ett stort underskott på ca: 67 tusen. Dessutom är det 
inte säkert vi får in alla fordringar, några tusenlappar kanske missas av Service-avgifterna, annars är 
det Nordea Regionmästerskap som är den stora fordringsposten. Mikael lämnade nu underlag för 22 
tusen av de totala 45, gällande utomhus. För inomhus ska han nu räkna fram startavgifterna, och 
sen kontakta klubbarna för att reda ut mat & logi. Tanken är att vi ska få in alla Nordea-fordringar. 

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



Mer nämnvärt är stora avvikelser mellan budget och resultat 2010 för UC Småland, detta beror dels 
på ej arrangerad Framtidsledarutbildning men annars bara på att inkomster & kostnader inte bokförts 
likadant på UC och Eget utbildningsprogram 2009 & 2010. Kontot ”Eget utbildningsprogram” utgår 
2011 och alla kurser redovisas separat under UC, dessutom kommer vårat konto hos SISU nollas 
varje år vilket bidrar till att vi får full koll på ekonomin för utbildningar i vår egna resultaträkning.
* Budgetförslaget 2011 landar på ett överskott om 5 tusen, vilket egentligen handlar ett underskott 
på 70 tusen för 2011 med tanke på att fordringar från 2010 ingår som beräknades till 75 tusen.
* Med tanke på ovan, att vi ligger på ett årligt underskott om ca: 70 tusen numera, ”måste något 
göras” för framtiden. Bakgrunden till detta är ju de slopade sanktionsavgifterna m.m. Ett förslag som 
i alla fall kan bidra till att minska underskottet vore ökade kursavgifter, vi ligger generellt lågt jämfört 
med övriga UC:n. Eva och Ingela kollar på detta.
* Markus har köpt in en ny skrivare för 1750kr då den gamla gått sönder.
* Ska även skaffa nummerpresentatör och/eller telefonsvarare.
* Beslut att vi inte ger sanktion för arrangemang till de klubbar som ej erlagt Service-avgift. I övrigt 
kan vi inte göra vad som helst enligt svenskans nya stadgar, t.ex. utesluta dem som medlemmar.

§ 6. Tävlingsverksamheten
Anders Andersson ej närvarande, men har skickat några frågor till mötet.
* Arrangör till Stora DM, JDM, UDM 28-29 maj. Tyvärr har Lag-SM-kvalet flyttats till denna helg, 
vilket innebär att Växjö och IKHP inte kommer kunna delta fullt ut i DM-helgen. Svårt att hitta en ny 
helg så vi får leva med krocken. Växjös senioraktiva brukar inte delta så flitigt på våra DM ändå, men 
vi hade lite förhoppningar om att få dem som arrangör. IKHP brukar delta flitigt på DM så där tappar 
vi tyvärr en del värdefulla deltagare. Calle ska kolla med Kalmarklubbarna om de kan arrangera.
* Treårs-cykeln ”Kalmar - Växjö - Jkpg” föreslås av Markus för att långt i förväg säkra upp arrangör 
till denna tunga DM-helg och även möjliggöra tidigt planerande både för arrangören & deltagarna.
* 17års-matchen. Även här är Kalmar preliminärt utsedd till arrangör 2011. Dock övervägs att flytta 
datumet tillbaka till 30 juli då det troligen blir svårt för arrangören att få ihop ledare och funktionärer 
den 12 aug då Stora SM går den helgen. Att funktionärer kan komma utifrån räcker nog ej.
* DM-rapporter. IDM, Karlskrona. Som vanligt bra arr. enligt Calle & Markus, dock saknas info kring 
DM-grenar och när dubbla plac delas ut i KA2:s inbjudningar & PM. Mail har visserligen gått ut till 
klubbarna och info finns på SmFIFs hemsida, men det räcker ej. Nästa år ska en DM-inbjudan med 
alla fakta sammanställas och finnas på KA2:s sida. Ronny var också på plats på söndagen och 
tyckte allt fungerade bra, dock upptäcktes en skada på banan som måste åtgärdas till IVSM i mars.
 Rapport från DM-mångkampen. Överlag bra. En del äldre bryter avsiktligt då de egentligen bara 
velat vara med i någon/några grenar. Ändå bra av IFK att här vara strikta med regeln som inte tillåter 
fortsatt tävlande efter icke-start i en gren, annars skulle ”fokuset på mångkamp” tappas denna helg.
* DM-kontrollanter IJDM-IUDM i Växjö 5-6 feb. Mikael och Tommy utses.

§ 7. Ungdomarna
* Kommittén behöver stärkas upp. Ingela nämner att Malin Johansson-90 ev. är intresserad. Tidigare 
IK Sisu-aktiv från Nässjö, numera IFK:are bosatt i Växjö där hon pluggar Coaching and sports 
managemet på Linnéuniversitetet. Mikael tar kontakt med henne.
* Eva nämner i sitt mail inför mötet om Facebook kanske vore något att marknadsföra oss genom?

§ 8. Veteraner
Mr. Krönvall är icke närvarande, Markus läser upp Ronnys rapport.
* IVDM i Karlskrona, 36st starter, Veteranrekordhäften och Veterancupsmedaljer delades ut.
* Kommitténs sammansättning är oförändrad för verksamhetsåret 2011.
* Veteransidan till Verksamhetsberättelsen är klar.
* Veterankommittén vill döpa om ”Smålands innebästa” till ”Smålands innerekord”. Styrelsen vill dock 
att det tydliggörs vilka grenar det handlar om innan det godkänns. Bara standardgrenar är ok, gäller 
även utomhus. Ove tar emot veteranernas rekordmedaljbeställningar, Tjalles fakturor ska framöver 
skickas direkt till veteranerna = självkostnadspris och mindre administration för SmFIF.
* Veterancupen 2010 hade 226 starter och Oskarshamns SK vann.
* 12st VDM-tävlingar arrangerades under fjolåret.
* Veteranhemsidan är uppdaterad för 2011.

§9. Övriga frågor
a) Svenska Friidrottsförbundet. Inget att ta upp.

b) Arbetsbeskrivning för Markus tjänst. Påminnelse att en sådan ska tas fram.

§10. Mötet avslutas.
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