
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Söndag 13 januari 2013, start kl. 14.00 med mat.
Plats: Hos Tommy Ursby på Trädvägen 5 i Växjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Ronny Krönvall, 
Carl-Gustaf Nilsson, Mats Nyberg, Hedersledamot Tommy Ursby och 
Kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 14.40. Dagordningen godkändes och §12 Ekonomin behandlades först.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* AnnLis & Markus skrev på senaste styrelsemötesprotokollet från den 26 oktober. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Skrivelse har inkommit angående att den upprustade idrottsplatsen i Mönsterås med bl.a. 
allvädersbanor inte erbjuder kastare samma möjligheter - vad SmFIF har att säga om det? Orsaken 
var dock inte att man struntat i kastarna utan vattenledningar under gräset som kan ta skada, man 
jobbar dock på att skapa kastmöjligheter i närheten av idrottsplatsen.
* SmålandsIdrottens valberedning vill ha in förslag på kandidater. Vi har inga förslag.
* SmålandsIdrotten inbjuder SDF-kanslister till en IdrottOnline Förbund-utbildning 6 feb som Markus 
har tänkt att gå. Vi använder visserligen inte vår IO-sida nämnvärt i dagsläget, men lär bli mer i 
framtiden i takt med fler och fler funktioner kopplas ihop med IO och att klubbarna använder IO mer.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
* FRIDA innehåller fortfarande fel och konstigheter och från SFIFs håll prioriterar/arbetar man inte 
tillräckligt med att fixa brister och utveckla systemet i tillfredställande tempo konstaterar vi.
* AnnLis lyfter fram att de fem fokusområdena ständigt är aktuella, även om det ibland känns som de 
bara är det varje höst kring UC-träffen och sen går klubbarna, SDF och faktiskt även SFIF in i en 
dvala till nästa gång och inget händer egentligen med alla de idéer som kläcks.
* Vi beslutar att AnnLis skriver ihop något vi kan skicka till SFIF angående hur de tänker sig att vi, 
andra SDF och även SFIF själva ska klara sig ekonomiskt nu och framöver med de slopade 
sanktionsavgifterna. Själva har vi stora problem och även SFIF själv som drar ner SDF-bidraget.
* Markus påminner om att SFIF vill ha in svar på remissen om utvecklat grenprogram m.m. för 
ungdomar senast på torsdag.

§ 5. UC Småland / Utbildningar –  Ingela Nilsson och Michael Ostrelius
* Ingen av dem närvarade, men vi konstaterar att mer samarbete mellan klubbarna verkligen 
behövs, som var/är en av grundtankarna bakom det projekt vi hoppas komma igång med snarast.
* I samband med IEM i Göteborg planeras en Unga Ledarutbildning där Småland är arrangör men 
flera andra UC:n hakar på och bidrar med deltagare, förhoppningsvis blir det ca: 30st totalt.

§ 6. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
* IVDM i Jönköping, Ronny har kontrollerat det mesta och allt verkar ha fungerat bra. 

b) Kontrollanter
* DM-helgen 19-20 jan - (AnnLis), Calle & Markus
* Mångkampen 8-10 feb - AnnLis fre, sen kollar Anders deltagarlistan inför tävlingen och tillfrågar 
lämpliga om lör/sön. Kanske Sisus Dennis Johansson och/eller Tranås Anders Nykvist.
* IDM Vikt 16 mars - Tommy.
* Mångkamp 12-14år 23-24 mars - Anders.
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c) Fyra motioner från Växjö AIS till vårat årsmöte
* ”Smålands ombud bör rösta som vårat årsmöte har bestämt”. Styrelsens yttrande: Till att börja med 
har det sällan beslutats något särskilt på årsmötet vad Småland vill, på sin höjd har vi nämnt vilka 
motioner som inkommit och kanske vad styrelsens tycker, sällan någon diskussion. Om t.ex. tio 
motioner inkommit som ska genomlysas och diskuteras ordentligt lär vi få avsätta någon timma till 
detta på årsmötet, vill alla det? Därtill finns ju personval och andra frågor att ta ställning till. Ibland 
har inte ens motionerna offentliggjorts vid tidpunkten för vårat årsmöte så då går det inte. Vi yrkar på 
avslag och nöjer oss med uppmaningen till de som väljs att ”rösta ansvarsfullt för Smålands bästa”.
* ”Smålandsrekord för veteraner bör noteras i samma grenar som Svenska veteranrekord finns”. 
Styrelsen bollar i huvudsak frågan till veterankommittén, men med tillägget att vi bör följa de svenska 
rekorden endast i VSM-grenarna, därutöver finns svenska rekord i en mängd icke VSM-grenar som 
t.ex. 600m och 2 mile, där vi inte anser oss ha underlag för Smålands-rekord. Veterankommitténs 
ordförande Ronny är med på detta. Styrelsen yrkar alltså på avslag på motionen.
* ”Terräng-DM bör ha samma distanser som Terräng-SM”. Styrelsen yrkar på avslag och vill behålla 
en gemensam 4km-sträcka då vi upplever ett stort gemensamt startfält som något positivt snarare 
än uppsplittring på flera olika distanser för olika klasser. Dessutom påverkas klubbarnas möjlighet att 
få ihop rimligt antal lag negativt av uppsplittring. Vi har färre deltagare än Terräng-SM.
* ”DM bör införas på 100km”. Styrelsen anser isåfall att det, utöver en villig arrangör, även behövs ett 
tillräckligt stort intresse, DM-status känns inte motiverat om det blir för få deltagare, och VDM-klasser 
avvaktar vi definitivt med att införa tills eventuellt större antal deltagare finns.

§ 7. Ungdomskommittén

a) Vakansen och övrigt kring valen
* Inget nytt om den saknade ordföranden i kommittén samt då samtidigt ledamot i styrelsen. I 
valberedningen har Monica mått dåligt och Christer har inte haft tid, Ingvar lär dock ha jobbat på. 
* De som ingår i kommittén nu är John-Eric Ericsson som kommer från Växjö men numera bor i 
Stockholm, Maria Tell från Kalmar och Josefine Nilsson från Oskarshamn. Kanske kan Maria och 
Josefine hitta varsin ny person, och sen kanske en ordförande kan växa fram av dessa fem?
* Vid årsmötet vore det bra om alla kommittéers ledamöter presenteras.
* Calle och Anders meddelar att de avgår ur styrelsen vid årsmötet. Däremot stannar båda i TÄK 
samt säger sig vara villiga att istället bidra till planering & utförande av långloppsprojektet, se §12.

b) Läger 13-14år, Växjö
10-11 november gick vårat årliga läger som denna gång höll till i nya Telekonsult Arena i Växjö och 
samlade hela 66st ungdomar från 11st olika klubbar! Ledare var Maja Eklund, Josefine Nilsson, 
Maria Tell, Patrik Eklund och Micael Fagö. Fyra träningspass avverkades under helgen där 
ungdomarna fick pröva på olika grenar, även ämnet skadehantering togs upp. Kvällsaktiviteten på 
lördagen var Leos Lekland. Lunch och middag åts i Restaurang Tipshallen och övernattning skedde 
på hårt underlag i Fortnox Arena (innebandyhallen bredvid Telekonsult Arena). Ekonomiskt utfall ett 
överskott på 20 tusen trots mer generöst med arvoden än tidigare år.

§ 8. Hemsida och kansli Markus Andersson
Två datum för Verksamhetsberättelsen lagom att gälla varje år: 15 jan vill Markus helst få in bidrag 
och 31 jan gäller som deadline. Den trycks i mitten av feb och kan komma ut två veckor innan 
årsmötet som stadgarna säger att den ska, annars närmare inpå. Mycket återstår nu på slutet tyvärr 
även i år, men mer allt mer rutin från tidigare år går det också fortare, så läget känns under kontroll.  

§ 9. Anläggningskommittén Tommy Ursby
Inget särskilt nytt.

§ 10. Statistikkommittén Markus Andersson
* Smålands-bästa 2012 blev klar idag, och tryckeriet hinner förhoppningsvis med den under veckan 
så den kan delas ut som planerat vid Stora IDM-helgen i Växjö. Markus fick underlag för redigering 
av Anders Grönvall först strax efter årsskiftet så det har varit svårt att bli klar tidigare.
* Inomhushäftet planeras att redigeras och kopieras upp snarast efter inomhussäsongens slut och 
istället för att skicka ut 1 ex kostnadsfritt till alla klubbar som är med i den (som tidigare) tar han nu in 
beställningar och debiterar 20kr/st, vilket ungefär innebär självkostnadspris.

§ 11. Veterankommittén Ronny Krönvall
* Ronny gick som vanligt igenom senaste tidens veterantävlingar, bl.a. sattes flera smålandsrekord 
vid IVDM igår i Jönköping.
* Efter kritik i höstas att Veteranhemsidan skulle vara dåligt uppdaterad har Ronny nu gjort en 
genomgång och uppdatering. Smålandsrekorden för veteraner ute & inne finns nu också på sidan.
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§ 12. Ekonomi Markus Andersson
* Rapport utskickad i förväg. Markus gick nu igenom ekonomin, konto för konto, förklarade vad som 
ligger bakom där oklarheter kan finnas, och vad orsaken är där budgetsiffrorna för 2013 skiljer sig 
från tidigare år. Budgeten 2013 landar som den ser ut nu på -89.000kr.
* Beslut togs att vid årsmötet föreslå en Arrangörsavgift på 1kr/start för sanktionerade arenatävlingar 
och långlopp, vilket skulle inbringa ca: 40.000kr/år till SmFIF.
* Beslut togs att försöka starta upp 5-10st långlopp på olika platser i Småland, med olika lokala 
arrangörer, men med samma datum och ett gemensamt koncept från SmFIF med marknadsföring, 
nummerlappar, medaljer, och annat tänkbart som går att samordna. Bra om man kan ha både 
centrala och lokala sponsorer som täcker vissa kostnader. Vi siktar på 5-10km långt och fokus på 
motionärer snarare än tävling = fler deltagare. Vi tänker oss en anmälningsavgift på 150kr och siktar 
på 50kr/deltagare i kostnader, sen delar arrangörsklubben och SmFIF på överskottet = 50kr var. 
Målsättningen på sikt är minst 1000st deltagare totalt, vilket isåfall skulle ge 50.000kr till SmFIF. 
Anders, Calle och Markus jobbar med konceptet ovan och presenterar det på årsmötet.
* Beslut togs att trycka Verksamhetsberättelsen i svart-vitt, vilket sparar ca: 10.000kr.

§13. Övriga frågor

a) Bidrag till Ledarveteranerna?
Nja, vi satsar på ungdomar istället, veteranverksamheten bör klara sig mer på egen hand.

b) Årsmötet i Värnamo lördag 9 mars
Ronny ska omgående kolla med/boka hotellet. Markus skickar sen ut kallelse. Vandringspriserna är 
på ingång för gravering. I övrigt är nog läget under kontroll.   

§14. Nästa möte
Fredag 8 mars (kvällen innan årsmötet) på Scandic Värnamo, samling kl. 17.30, middag 20.00.

§15. Mötet avslutas
Kl. 18.15.
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