
Protokoll vid

Smålands FIFs 58e Årsmöte
Lördag 9 mars 2013 på Scandic i Värnamo.

Ordförande AnnLis Hellsten hälsade alla välkomna och inledde mötet.

SDF-mötets öppnande
§1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd

Undertecknad ropade upp alla anmälda ombud och övriga närvarande personer enligt bilaga. 
Alla ombud har skickat in fullmakt i förväg, eller skrivit på en innan mötet startade.
19 st ombud med rösträtt från 15 st olika klubbar, och totalt 30 st personer närvarande.
Röstlängden fastställdes av mötet.

§2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Finns på sidan 1 i Verksamhetsberättelsen. Mötet godkände föredragningslistan.

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Undertecknad meddelade att datum & ort meddelats vid UC-träffen i höstas, kallelse 
skickades ut via e-post i mitten av januari och har sen dess också funnits på vår hemsida. 
Diverse bilagor som motioner, ekonomin, prisutdelning m.m. har sen tillkommit allt eftersom. 
Mötet förklarades behörigt utlyst.

§4. Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog och mötet valde Lars Elfgaard, Habo till mötesordförande.

§5. Val av sekreterare för mötet
Sittande sekreterare, Markus Andersson, Nybro föreslogs och valdes av mötet.

§6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 
val av två rösträknare
Elisabeth Gardmar Karlsson och Suzanne Wiberg föreslogs och valdes till protokolljusterare.
Dessa två valdes även till rösträknare.

§7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret:

a) Verksamhetsberättelse
Lars bläddrade igenom sida för sida med möjlighet för kommentarer, rättelser och tillägg. 
Några kommentarer var att det var få deltagare vid höstens ledardag/UC-träff (text & bild på 
sidorna 8-9), ungdomskommittén (sid 12-13) saknar ordförande som håller i trådarna 
ovanifrån, däremot har kommitténs ledamöter Maria & Josefine gjort ett bra jobb som 
distriktsledare vid höstens GM, de medverkade även vid höstens 13-14års-läger. Det tjocka 
avsnittet med alla notiser från hemsidan (sidorna 16-30) gick vi inte igenom. På sid 31 har alla 
kvinnor råkat bli fetmarkerade i Topp-10 i Sverige. Angående antal plockade SM-medaljer på 
sid 32 nämnde Markus att siffrorna för seniorer & äldre juniorer var de svagaste på ca: 20år. 
Däremot starka siffror för 15års-ungdomarna och Skol-SM. På sidan 33 nämndes att SM-
poängen numera styr klubbarnas röstlängd och avgift till SFIF (DM-poäng för några år sedan), 
vilket gjort det mer elitinriktat. Efter några år med sjunkande antal DM-starter (sid 34) ökar vi 
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nu lite igen. Castorama och alla långdistanssträckor drar oss uppåt. Angående sid 35 om 
arrangörer och antal starter i distriktet kommer kolumnerna med sanktionerade arena- och 
långlopp ligga till grund för styrelseförslaget om en Arrangörsavgift på 1kr/start, som vi 
återkommer till. Tabellen över antal genomförda marathon för Smålands flitigaste 
marathonlöpare (sid 43) får fortfarande precis plats på ett A4 påpekar Christer.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

b) Förvaltningsberättelse
När vi kom till denna i Verksamhetsberättelsen (sid 44-45) gick undertecknad igenom 
ekonomin för 2012. Först visades en översiktlig powerpointbild över det ekonomiska läget, 
för de som vill detaljstudera var en fullständig redovisning utdelad (se bilaga) samt fanns i 
Verksamhetsberättelsen. Resultatet landade på -62.402 kr mot budget på -69.000 kr. Större 
skillnader mot budgeten lyftes sen fram. På plussidan sparade vi 20 tusen mot budget genom 
att Distriktsmatchen ställdes in (positivt för ekonomin, negativt för verksamheten...), lägret i 
nya Telekonsult Arena gick väldigt bra och gav +15 tusen mot budget, samt så mycket som 8 
tusen råkade SmFIF få in i strykningsavgifter för Lag-UDM, när många anmälda lag sen ej 
ställde upp. Anmälningsavgifterna delar vi ut till arrangörerna, medan strykningsavgifterna 
stannar hos SmFIF. Större minusposter mot budgeten har varit kursverksamheten som haft få 
deltagare, flera kurser har fått ställas in, och -15 tusen mot budget blev det ekonomiska 
utfallet (mer exakt ett överskott på 25 tusen mot väntade +40 tusen). Vi har även fått 10 
tusen mindre i SDF-bidrag av SmålandsIdrotten än väntat, delvis pga färre redovisade läger.

c) Revisorernas berättelse
Leif läste upp sin revisionsberättelse med slutsatsen att han tillstyrker att styrelse och kassör 
beviljas ansvarsfrihet, samt tillade att han enligt undertecknad granskat ekonomin 
nogrannare än tidigare revisorer och ställt fler frågor, vilket ju är bra.

§8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst 
eller förlust
Mötet fastställde balans- och resultaträkningen enligt bilaga, samt beslutade att underskottet 
ska tas från det egna kapitalet.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

Innan vi gick vidare höll mötet nu en paus för PARENTATION för avlidna trotjänare inom friidrotten.

§10. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande 
verksamhetsår:

a) Verksamhetsplan

UC Småland / Utbildning / Projektet, Michael Ostrelius
Första året för Michael som utbildningsansvarig, det har varit mycket att sätta sig in i, ett 
stort och viktigt men också spännande område. Ett samarbete med Blekinge har påbörjats, 
lite även med UC Väst nyligen gällande Unga Ledare och Ungdomstränare 14-17år. Den 
senare blev dock med väldigt kort varsel, bara några dagar från info till klubbarna till sista 
anmälningsdag. Dessa samarbeten kan få oss att genomföra fler utbildningar där det är svårt 
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att få ihop deltagare. För vanligare kurser som t.ex. 7-10år kvarstår annars vår ambition att 
snarare göra tvärt om, försöka lägga kurserna så lokalt som möjligt. Blekinge har genomfört 
en inventering av vilka ledare de har och vilka kurser de behöver framöver, det behöver vi 
göra i Småland också för bättre underlag vid planeringen av utbildningar.

Angående Projektet ”Friidrott i samverkan Småland Blekinge” är det nu 22st klubbar i 
Småland och 4st i Blekinge som tackat ja till att medverka. Detta ger oss mycket resurser via 
Idrottslyftet att jobba med utveckling, 20.000kr per klubb och år. Idrottslyftet kräver dock 
medfinansiärer, men det går att lösa på olika sätt. Exempel på verksamhet inom projektet 
framöver är läger för äldre ungdomar/juniorer, tränarstöd, m.m. Mer information kommer 
inom kort. En projektsida på hemsidan finns där info läggs in. Närmaste stegen är att bilda en 
projektgrupp som sen får välja ut vad vi ska prioritera inledningsvis. 

Ungdomskommittén
Ungdomsansvarig saknas men tillsätts förhoppningsvis senare under mötet under Valen. På 
gång är Götalandsmästerskapen 13-14år inomhus i Växjö nästa helg. Maria Tell & Josefine 
Nilsson ställer upp som distriktsledare. Mötet efterfrågar ett ”Smålands-PM” att komma upp 
på SmFIFs hemsida i början på veckan, undertecknad ska försöka ordna något sådant.

Veteraner Ronny Krönvall
Kommittén hade möte idag på förmiddagen. Ronny har med sig plaketter för Veterancupen 
2012 som ska delas ut, annars skickas de med posten. Framöver väntar Inomhus-Veteran-EM 
i Spanien 19-24 mars och på hemmaplan inleds utesäsongen 27 april med Terrängen i Nässjö. 
Ronny har tidigare fått kritik för att Veteranhemsidan varit dåligt uppdaterad. Främst 
handlade det om startsidan, som nu är genomgången och uppdaterad. Veteranrekorden har 
nu också lagts in på startsidan, här finns även inofficiella rekord medtagna som manuella 
tider, ingen vindmätning, gammalt spjut, etc, medan dessa ej tas med i det tryckta 
Veteranrekordhäftet. Kommittén är oförändrad under verksamhetsåret 2013.

Statistik Markus Andersson
Några sista (?) paket med Smålands-bästa delades nu ut vid årsmötet. Fler finns om någon 
klubb vill göra en kompletterade beställning, kostar 35kr/st medan äldre årgångar går att 
plocka till sig gratis för de som tagit sig till årsmötet. Inomhushäftet planeras att vara klart 
och delas ut vid Terräng-DM, klubbarna kommer nu få beställa för 20kr/st (ungefär 
självkostnadspris), jämfört med tidigare då ett exemplar skickades ut kostnadsfritt till 
samtliga klubbar som har någon aktiv med i den.

Tävlingar Anders Andersson
* DM-programmet har varit så gott som klart sedan ett bra tag, nu har dock Skol-SM flyttats 
till helgen 21-22 sep där vi lagt Lag-DM och Lag-UDM-finalen. Förslag på alternativ helg att 
flytta DM till är 17-18 aug. Här är Lag-UDM-kval-2 lagda, som då skulle utgå. Fyra arrangörer 
(kvalen Habo & Ljungby, finalerna Jkpg-kretsen seniorerna och WSK ungdomarna) ska då bli 
två. Ljungby vill dock gärna ha kvar sin kvalmatch, och för ungdomarna är det bara 15års-
klassen som krockar med Skol-SM och där har det ändå inte varit så många deltagande lag. 
Ett alternativ vore att 15års-klassen stryks ur Lag-UDM, och att finalen ligger kvar 22 sep och 
då bara för 11 & 13år. Muntlig röstning genomfördes, utan klart utfall, därefter votering med 
majoritet för slopad 15års-klass i Lag-UDM (i år, hänvisning till Kraftmätningen istället) och 
behålla datumet 22 sep, liksom då även kval-2-matcherna. Lag-DM för seniorer bör dock 
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hamna 17/18 aug, vi får avvakta besked från Jkpg-kretsen om de kan arrangera då.
* Mångkamps-DM var tänkt att gå 17-18 aug men saknar arrangör. Få deltagare gör att 
arrangemanget inte är så attraktivt. Ett Öppet DM i samarbete med Blekinge, Skåne och 
Halland tänker vi oss. Kanske lägga in DM i Lerumskampen? Helst dock central arrangör i 
Ljungby, Hässleholm eller liknande. I nödfall har Högby IF sagt sig kunna arrangera 15-16 juni 
ihop med deras ÖM. Oklart hur det blir men datumet spelar i alla fall mindre roll nu, en bra 
arrangör är viktigare.
* Oklart är även exakt datum för SFIFs Castoramaperiod och var Mångkamps-SM hamnar (ej 
utlagt än!).

Mötet godkände verksamhetsplanen.

b) Styrelsens förslag

1. En Arrangörsavgift införs på 1kr/start för sanktionerade långlopp och arenatävlingar. Skulle 
ge ca: 40 tusen per år till SmFIF. Hur många starter respektive klubb har framgår av sidan 35 i 
Verksamhetsberättelsen. Kan nämnas i sammanhanget att en motion till SFIFs 
Förbundsårsmöte handlar om att återinföra en central sanktionsavgift på 5kr/start på 
långlopp, varav en del av pengarna skulle gå till att höja tillbaka SDF-bidragen till 2010 års 
nivå. I Smålands fall från 2013 års 34 tusen till 112 tusen, motsvarande ca: 2kr/start, varav då 
3kr/start stannar hos SFIF. Förbundsstyrelsen yrkar på avslag.

2. Starta upp något/några långlopp som inkomstkälla. Den variant vi diskuterat mest är att 5-
10st klubbar tar på sig att arrangera ett lopp, SmFIF bidrar med ett gemensamt koncept, nr-
lappar, marknadsföring och liknande, 150kr i anmälningsavgift fördelas på 50/50/50 till 
kostnader / arr / SmFIF. En hand full av de närvarande skulle kunna tänka sig att bidra med 
ett sådant lopp. En annan tänkbar variant är samarbete med skolan och köra en ”löparvecka”, 
ett terränglopp, ett banlopp och ett nattlopp. Här går att söka projektpengar, dock mer oklart 
vem/vilka som gör jobbet.

3. En sponsorgrupp bildas och SmFIF börjar sälja ut annonsplatser på hemsidan, 
Smålandströjorna vid GM och andra ställen.

Mötet tog ställning till förslag 1 om en arrangörsavgift, som godkändes, medan styrelsen får 
jobba vidare med de två andra förslagen som inte är färdiga för att ta något beslut. 

c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 13 §
För kompletta motioner och styrelsens svar, se bilagor.

1. ”Smålands ombud vid SFIFs Förbundsårsmöte röstar som Smålands årsmöte har beslutat”. 
Ytterligare kommentarer nu är att vi sedan ändringen för några år sedan inte längre har några 
öronmärkta röster för SmFIF (tidigare 4 st) eller för storklubbar som IFK Växjö (tidigare 2 st), 
utan nu ca: 10 st gemensamma röster. Därmed blir det svårt både att prata ihop alla dessa 
röster till en gemensam åsikt (lättare med 4 st SmFIF-koncentrerade röster) eller tvinga t.ex. 
IFK Växjö att rösta på något gemensamt när bidragit med många av distriktets SM-poäng och 
får bekosta logi vid FM själv (resor & mat står SFIF för). Motioner & förbundsstyrelsens 
yttranden har inte heller alltid varit offentliggjorda vid tidpunkten för vårat årsmöte, då går 
inte att ta något gemensamt beslut. Styrelsen yrkar på avslag. Mötet avslog motionen.
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2. ”Småländska veteranrekord ska noteras i alla grenar som det finns Svenska veteranrekord”
Nu har vi officiella Smålandsrekord i enbart VSM-grenar, plus inofficiella i båda icke VSM-
grenar samt med manuella tider, gammalt spjut, etc. De inofficiella tas med på 
veteranhemsidan, men ej i Veteranrekordhäftet. Vet-kom-ordf. Ronny menar att det tar för 
mycket plats. Styrelsen yrkar på avslag.
Mötet avslog motionen, konstaterat efter votering med handuppräckning.

3. ”Samma distanser vid Terräng-DM som vid Terräng-SM”
Styrelsen yrkar på avslag med hänvisning till att vi har färre deltagare än TSM och vi ser ett 
större gemensamt startfält som något positivt framför uppsplittring.
Mötet avslog motionen.

4. DM införs på 100 km
Styrelsen anser motionen besvarad med att om någon är villig att arrangera sträckan i år och 
intresset bedöms varit tillräckligt stort kan vi införa DM 2014.
Mötet ansåg motionen vara besvarad.

Paus för lunch kl. 13-14. Därefter Prisutdelning enligt bilaga, plus Veterancupen 2012.

d) Beslut om Service-avgift till SDF
Oförändrat upplägg föreslås, grundavgift 550 kr för B-föreningar och 1100 kr för A-föreningar, 
plus ett tillägg utifrån ”föreningsstorlek” enligt tabellerna i Smålands-Bästa. Se bilaga.
Förslaget till Service-avgift godkändes av mötet.

e) Budget
Komplett budgetförslag fanns på papper för de som är intresserade av att gå mer på djupet. 
Summerat ett budgetunderskott för 2013 på 50.000 kr, där följande större skillnader 2013 
mot 2012 nämndes av undertecknad. På plussidan 40 tusen i Arrangörsavgift (som ju mötet 
alldeles precis godkänt), 20 tusen mer i räntor än tidigare, hälften egentligen tillhörande året 
2012 men nivån är ändå ca: 3ggr högre än tidigare pga mer aktiv jakt efter konton med bra 
ränta, +15 tusen för kursverksamheten som gick dåligt 2012 men nu räknar vi med ett mer 
normalt år, bl.a. tack vare att Unga ledare i Gtbg nyligen gått bra med 27st deltagare, vi 
sparar 10 tusen på att Verksamhetsberättelsen trycks i svart-vitt, 6 tusen på mindre utdelning 
av stipendier i år, och beräknas få in 5 tusen mer på medaljkontot nu när KA2 IF inte längre 
arrangerat IDM där SmFIF tidigare stått för medaljkostnaden (men nu fick IFK Växjö göra det 
som alla andra Smålands-DM-arrangörer). På minussidan 30 tusen mindre i SDF-bidrag från 
SmålandsIdrotten, mycket pga färre redovisade läger från klubbarnas sida, flera lovar nu 
bättring och undertecknad ska skicka ut redovisningsblankett snarast efter mötet, Svenska 
FIF minskar också sitt SDF-bidrag med 28 tusen pga dålig ekonomi, årliga löneökningar 
beräknas kosta 9 tusen mer än ifjol, och med inte lika många inställda styrelsemöten som ifjol 
räknar vi med 5 tusen mer i kostnader där.
Mötet godkände budgeten för 2013. Framöver efterfrågas även någon form av mer långsiktig 
ekonomisk plan.

§11. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av 1 år
(mandattiden utgår för AnnLis Hellsten, Oskarshamn)
Valberedningen föreslog omval och mötet omvalde AnnLis.
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§12. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av 2 år
Mandattiden utgår för Ander Andersson, Mats Nyberg och Malin Johansson, varav Malin 
avgick i förtid ifjol utan att vi lyckats tillsätta någon på 1 års fyllnadsval. Fyllnadsval på 1 år 
behövs nu även efter Carl-Gustaf Nilsson, som nu väljer att avsluta i förtid efter 1 år.
Valberedningen föreslog omval av Mats på 2 år, nyval av Tommy Dahlbom, IK Sisu/Nässjö att 
ta posten som Ungdomsansvarig på 2 år, samt nyval av Daniel Evaldsson, SK Graal/Ingelstad, 
som fyllnadsval 1 år efter Carl-Gustaf. En till 2 års-ledamot behövs. Mötet fick nu ta ställning 
till de förslag som fanns. Vi började med fyllnadsvalet på 1 år, där Daniel Evaldsson valdes in, 
sen omvaldes Mats Nyberg på 2 år, och därefter nyvaldes Tommy Dahlbom på 2år. 
Därefter 5 min paus då alla fick prata runt lite. Mötet återupptogs, lite tystnad utan förslag, 
då förslog valberedningen Arne Lundblad, Växjö LK. Arne menade dock att det måste finnas 
någon mer lämplig än han med hänvisning till hög ålder och låga kunskaper om friidrott. Efter 
ytterligare en stund föreslogs och nyvaldes Rickard Norberg, Tranås AIF på 2 år.

§13. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper 
och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år
Mandattiden utgår för Leif Karlsson, Rydaholm och Kent Ekenmo, Nässjö.
Valberedningen föreslog omval av båda på 1 år, vilket mötet också gjorde.

§14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
Mandattiden utgår för Ingvar Ellbring, Nässjö; Monica Eneros, Läckeby och Christer Svensson, 
Växjö. ”Ej omval” gäller för Monica & Christer. Mötet omvalde Ingvar som ordförande till att 
börja med. Därefter diskussion kring vilka fler som kan ställa upp. Geografisk spridning 
eftersträvas, t.ex. minst en i varje län. Många personer var på tal, varav Anders Andersson 
och Mikael Johansson kunde tänka sig att stå med ”inom parantes”. Rent formellt finns 
förstås inga paranteser, antingen är man ledamot av valberedningen eller inte. Däremot är 
arbetsinsatsen förstås valfri, och där verkade mötets uppfattning vara att det vore bra med 
många ledamöter som var och en då får ett begränsat ansvarsområdet att ha kontakt med 
några klubbar i dess närhet. Dock säger stadgarna att vi ska ha ordf. plus två ledamöter, så nu 
valde mötet in Anders Andersson och Mikael Johansson som ledamöter på 1 år vadera, ihop 
meden allmän uppmaning till andra att ”hjälpa till” i valberedningens arbete.

§15. Beslut om val av ombud till SF-mötet
Småland har 9 st platser. Följande har blivit nominerade i förväg eller blev det nu: 
Från IFK Växjö - Fredrik Ahlström och Jan Bengtsson, från Kalmar SK - Suzanne Wiberg och 
Elisabeth Gardmar Karlsson, från Oskarshamns SK - AnnLis Hellsten och Mikael Johansson, 
samt från Wärnamo SK - Ronny Krönvall. Dessa sju valdes av mötet, därtill fick undertecknad 
befogenhet att släppa de två återstående platserna till ev. intresserade som dyker upp inom 
kort. Ombuden ovan tilldelades kallelse, program och fullmakter med uppmaningen att 
snarast fylla i och skicka in fullmakten till SFIF, så skickar de ut övriga handlingar med post.

§16. Beslut om val av ombud till DF-mötet
Mötet gav liksom tidigare år styrelsen i uppdrag att utse våra ombud.

§17. Beslut om val av ombud till SISU-D-mötet
Mötet gav liksom tidigare år styrelsen i uppdrag att utse våra ombud.

Därefter förklarades mötet avlutat, klockan 15.07.
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Förslag till Service-avgift 2013 Kostnad för föreningarna Seniorer Äldre ungd. Yngre ungd. Veteraner
Totalt Grund Antal* Summa Poäng Summa Poäng Summa Poäng Summa

Grundbelopp Antal Summa IFK Växjö 63 1800,5 623,5 3 -
A-föreningar 38 Högby IF 40 492 500 kr 542,5 178
B-föreningar 550 kr 53 Hovslätts IK 31 852,5 343 52 500 kr

Summa: 91 IK Hakarpspojkarna 39 357 500 kr 400 83,5
Tranås AIF 17 324 500 kr 157,5 500 kr 58 500 kr

Tillägg enligt ”förenings-storlek” i Sm-Bästa-12 Habo FIF -04 10 500 kr 367,5 500 kr 426 44,5 500 kr
FI Kalmarsund 28 544 - - 5 -

Senior-listorna Lekeryd-Svarttorp 7 500 kr 102 - - - 150,5
+60 st 1 Oskarshamns SK 12 500 kr 211 500 kr 56,5 - 88
45-59 st 0 0 kr Wärnamo SK 9 500 kr 374 500 kr 196,5 500 kr 57 500 kr
30-44 st 3 Villstads GIF 12 500 kr 170 - 26,5 - 85
15-29 st 2 IK Sisu 12 500 kr 182,5 - 152 500 kr 45 500 kr
5-14 st 500 kr 13 Stensjöns IF 6 500 kr 138 - 13,5 - 96,5

19 Eksjö Södra IK 7 500 kr 97 - 284,5 500 kr 31 500 kr
Äldre ungdomar Ljungby FIK 3 - 160 - 384,5 2 -
+900p 1 FIK Färjestaden 2 - 205 500 kr 111 500 kr 13 -
500-899p 2 IK Hinden 6 500 kr 140 - 247,5 500 kr - -
200-499p 500 kr 7 Alvesta FI 4 - 8 - 45 - 33 500 kr

10 Bottnaryds IF 4 - 41 - 10,5 - 45 500 kr
Yngre ungdomar Växjö LK 5 500 kr - - - - 27 -
+600p 1 SK Graal 7 500 kr 81 - 19 - 4 -
300-599p 5 Apladalens LK 6 500 kr 7 - - - 9 -
100-299p 500 kr 7 Anderstorps OK 5 500 kr - - - 20 -

13 Kalmar SK - - 66 - 151 500 kr - -
Veteraner
+120p 2 Övriga A 16 - 85 - 247,5 - 114 -
70-119p 4 Övriga B 550 kr 16 - 0 - 0 - 63 -
30-69p 500 kr 8

14 Summa: * Det råkade tyvärr bli fel siffror i Smålands-bästa även i år. Siffrorna här ovan gäller.

8 100 kr 1 100 kr 4 000 kr 1 500 kr 1 500 kr
1 100 kr 41 800 kr 6 100 kr 1 100 kr 2 000 kr 1 000 kr 1 500 kr

29 150 kr 5 600 kr 1 100 kr 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr
70 950 kr 5 600 kr 1 100 kr 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

3 600 kr 1 100 kr 1 000 kr

3 600 kr 1 100 kr 1 000 kr
3 100 kr 1 100 kr 1 000 kr 1 000 kr
3 100 kr 1 100 kr 1 500 kr

4 000 kr 4 000 kr 3 100 kr 1 100 kr 1 000 kr
3 000 kr 3 100 kr 1 100 kr
2 000 kr 6 000 kr 2 600 kr 1 100 kr 1 000 kr
1 000 kr 2 000 kr 2 600 kr 1 100 kr

6 500 kr 2 600 kr 1 100 kr 1 000 kr
18 500 kr 2 600 kr 1 100 kr

2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr
1 500 kr 1 500 kr 2 100 kr 1 100 kr
1 000 kr 2 000 kr 2 100 kr 1 100 kr

3 500 kr 1 600 kr 1 100 kr
7 000 kr 1 600 kr 1 100 kr

1 600 kr 1 100 kr
1 500 kr 1 500 kr 1 600 kr 1 100 kr
1 000 kr 5 000 kr 1 600 kr 1 100 kr

3 500 kr 1 600 kr 1 100 kr
10 000 kr 1 600 kr 1 100 kr

1 500 kr 3 000 kr 15 400 kr 1 100 kr
1 000 kr 4 000 kr 29 150 kr

4 000 kr

11 000 kr 117 450 kr



Endast grundavgift Seniorer Äldre ungd. Yngre ungd. Veteraner

Övriga A Totalt Grund Antal Kr Poäng Kr Poäng Kr Poäng Kr
Elmhults SC 2 - - - - - 22 -
Glasrikets RC 3 - - - - - 3 -
Hultsfreds LK 1 - - - - 15 -
Markaryds FK 2 - 30 - 22,5 - 15 -
Målilla-Mörlunda SK 2 - - - - - 5 -
OK Njudung 2 - - - - - 8 -
Ruda IF - - - - 5 - - -
Skillingaryds FK 3 - 43 - 26 - 19 -
Skruvs IF - - 2 - 92,5 - 3 -
IFK Sävsjö - - - - 27,5 - 6 -
Södra Vi IF - - - - - - 2 -
Team Tete RC - - - - - - - -
Västerviks IF - - 10 - 74 - - -
Växjö AIS 1 - - - - - 16 -

Seniorer Äldre ungd. Yngre ungd. Veteraner

Övriga B Totalt Grund Antal Kr Poäng Kr Poäng Kr Poäng Kr
SOK Aneby 550 kr 550 kr - - - - - - 3 -
Ankarsrums OK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Björkshults IF 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IFK Borgholm 550 kr 550 kr - - - - - - 1 -
Bredaryds SOK 550 kr 550 kr 1 - - - - - - -
Brittatorps TK 550 kr 550 kr 2 - - - - - 4 -
Burseryds IF 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Böda IK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Emmaboda Verda OK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
FK Finn 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Eksjö 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Jönköping 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Kalmar 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Ljungby 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Markaryd 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Nybro 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Torsås 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Vetlanda 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Vimmerby 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IF F&S, Växjö 550 kr 550 kr - - - - - - 2 -
IF F&S, Älmhult 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Föra AIK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Gamleby OK 550 kr 550 kr 1 - - - - - - -
Gnosjö FK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Hallaryds IF 550 kr 550 kr - - - - - - 1 -
IF Hallby SOK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Hultanäs SoFK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Ingelstads IK 550 kr 550 kr 1 - - - - - 2 -
Jönköpings OK 550 kr 550 kr 2 - - - - - 4 -
Kalmar OK 550 kr 550 kr 1 - - - 1 -
Kalmar RC 550 kr 550 kr 3 - - - - - 4 -
Lenhovda IF 550 kr 550 kr 1 - - - - - 8 -
Lessebo OK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Lönashults GoIF 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Misterhults AIS 550 kr 550 kr - - - - - - 3 -
OK Norrvirdarna 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Persnäs AIF 550 kr 550 kr - - - - - - 3 -
Rydaholms GoIF 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Skullaryds SK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Sommen-Bygdens SK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Storebro SC 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Tjust Bike o RC 550 kr 550 kr 1 - - - 2 -
IF Trän.värk1 Västervik 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Tyllinge IF 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Visingsö AIS 550 kr 550 kr - - - - - - - -
IK Vista 550 kr 550 kr - - - - - - 10 -
OK Vivill 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Väckelsångs IK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Västerviks IK 550 kr 550 kr - - - - - - - -
Västerviks OK 550 kr 550 kr 1 - - - - - 8 -
Växjö Norra IF 550 kr 550 kr - - - - - - 7 -
Ålems OK 550 kr 550 kr 2 - - - - - - -
Örjansklubb./Ramkvilla IF 550 kr 550 kr - - - - - - - -

1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
1 100 kr 1 100 kr
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