
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Tisdag 23 april 2013, samling kl. 17.30 med mat, därefter styrelsemöte.
Plats: Stadshotellet, Vetlanda.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Tommy Dahlbom, Ronny Krönvall, 
Mats Nyberg, Rickard Norberg, Daniel Evaldsson, Kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet och dagordningen godkändes efter två tillägg:
§6 d) Inbjudningar och §13 c) Uppdatering av kommittéerna.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* AnnLis & Markus skrev på de senaste styrelsemötesprotokollen från 8 mars och 9 mars. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Två stycken, båda har tidigare vidarebefordrats och diskuterats via e-post.
* Skrivelse från Ljungby FIK angående arr-avgift för Kalvinknatet som behandlas under §13 a).
* Inbjudan till Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte den 12 maj i Kalmar. Christer Svensson 
och Arne Lundblad har meddelat Markus att de planerar att närvara.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
* Rapport från Förbundsårsmötet. Det fortlöpte som vanligt. Mest diskussion kring motionen om 
eventuellt godkännande av spjut som landar med bakre delen för yngre ungdomar, som bifölls. 
Motionen kring införande av sanktionsavgift igen avslogs, liksom vårat tilläggsyrkande att istället för 
5kr/start till SFIF tar man 3kr som går direkt till distrikten. Övrigt nämnvärt var att valberedningens 
ordförande Johan Storåkers avgick och Tomas Riste omvaldes till förbundsordförande.
* Tommy D meddelar att han nu har gått förbundsdomarutbildningen, slutprovet dock inte rättat än.

§ 5. UC Småland / Utbildningar / Projektet
Ingela och Michael ej närvarande, men båda har skickat skriftliga rapporter.
* Ingela upplever en våg av positivism igen angående utbildningarna, fler som hör av sig med frågor 
och inga inställda kurser under våren (av tränar-kurserna som Ingela ansvarar för, distriktsdomare i 
Jkpg fick dock ställas in). Samarbetet med Blekinge har också fungerat bra. Tommy D meddelar att 
han gick 12-14års-kursen och tyckte den genomfördes på ett bra sätt.
* Michael skriver att organisationsledarutbildningen i Blekinge gick bra och planerar att köra 
utbildningen igen till hösten, i Kalmar och någon mer ort.
* Angående projektet skriver Michael att han haft möte med Björn Lindén, som jobbar på SFIF som 
ansvarig för Idrottslyftet, och med SmålandsIdrotten angående medfinansieringen. Idrottslyftet ställer 
upp med 20.000kr per klubb och år som deltar i projektet, över 20st klubbar har anmält intresse så 
som mest skulle projektet kunna ha över 400.000kr / år att använda sig av. Idrottslyftet kräver dock 
någon form av ”medfinansiering”, inte nödvändigtvis rena pengar utan arbete kan också omräknas 
enligt schablon. Förutom arbete med det som projektet kommer innehålla kan andra arbetsinsatser 
också tillgodoräknas projektet, t.ex. har vi ju tänkt medverka i SmålandsIdrottens ”träningsläger för 
styrelsen” och detta förbundsutvecklingsarbete skulle kunna vara en del av projektet. Man kan även 
söka rena projektpengar av SmålandsIdrotten, dvs om vi ser ut områden som både skulle kunna 
ingå i Idrottlyftsprojektet och som SmålandsIdrotten kan ge projektpengar för, t.ex. läger och 
skolsamverkan, då kan de pengar som SmålandsIdrotten då skjuter räknas som medfinansiering ur 
Idrottslyftets synvinkel, även att pengarna kommer från annat håll. Björn har godkänt upplägget.
* Enligt Michaels skiss ska mycket hända redan från maj, vissa saker t.o.m. i april, vilket känns svårt 
att lyckas med då vi faktiskt fortfarande inte har någon färdig projektgrupp. Att bilda en sådan har 
varit ”nästa steg” att ta i projektet ända sen i höstas. Förutom Michael har Markus anmält sig som 
frivillig, och nu meddelar Tommy D också intresse, han tar kontakt med Michael för fler frågor. Bra 
våre att ha två från län.
* Angående prioritering av olika områden att starta med tycker mötet liksom Michael att 
lägerverksamheten kan vara en bra utgångspunkt.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 6. Tävlingskommittén AnnLis Hellsten

a) DM
De två saker som varit oklara har sedan förra mötet löst sig, Tranås AIF arrangerar Lag-DM lördag 
17 aug och Kalmar SK arrangerar Mångkamps-DM 28-29 september (inlagt i Kalmarspelen). 

b) Kontrollanter framöver
* DM-helgen 25-26 maj – AnnLis & Tommy D, VDM – Ronny lördag / Mats söndag, Lång stafett – 
Markus, 5000m – AnnLis. Markus mailar ut den blankett som finns för DM-kontrollanter att fylla i.

c) Smålandsloppen m.m.
I denna projektgrupp sitter Anders Andersson, Calle Nilsson och Markus Andersson. Markus har 
tidigare skrivit ihop de tankar som kommunicerats vid styrelsemöten och årsmötet, men något mer 
har sen inte hänt. Ingen har riktigt utsetts till sammankallande, men Anders var den som styrde idén 
från ett större lopp i Växjö till ett flertal spridda runt om i Småland, och ligger därmed nära till hands. 
Markus upplever sin roll som data-administratör.
* Antingen under detta område eller projektet togs nu idén upp om terränglopp i samarbete med 
skolor, t.ex. som gamla Arlakannan.

d) Inbjudningar
Inbjudningar till tävlingar kommer då och då ut sent, vilket inte är bra. I alla fall inte när det gäller DM. 
I Kalendern står att inbjudningar ska skickas ut en månad innan tävlingen, och anmälan ska ske 
senast tio dagar innan. Beslut togs nu att ändra till att inbjudan ska skickas ut senast en månad 
innan sista anmälningsdag.

§ 7. Ungdomskommittén – Tommy Dahlbom
Tommy har träffat Maria och planerar att ringa Josefine i veckan. John-Eric har hitintills främst varit 
inblandad när det gäller att ta emot och sammanställa klubbarnas anmälningar, logipaket m.m. inför 
Götalands. Framöver planerar Tommy ett kommittémöte där deras uppgifter diskuteras, kanske hitta 
på nya saker man kan tänkas göra, utöver nuvarande uppgifter kring och vid Götalands, samt 13-14 
års-lägret på hösten (tidigare hade kommittén även Distriktsmatchen att tänka på). Exempelvis att 
marknadsföra DM-tävlingar och läger.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus Andersson
Ganska lugnt på hemsidan under april, mest tävlingsprogrammet som ständigt uppdateras. Det var 
fler notiser i mars. I månadsskiftet mars/april var Markus på semester/träningsläger en vecka med 
Högby IF i Polen. Därefter har han främst jobbat med Kalendern, som blev klar och skickad till 
tryckeriet för en dryg vecka sedan, ska delas ut vid Terräng-DM nu på lördag.

§ 9. Anläggningskommittén - Tommy Ursby
Tommy ej närvarande. Dock antagligen inget särskilt nytt. Numera brukar det mest rapoprteras över 
eventuella saker som händer på anläggningsområdet runt om i distriktet, förr i tiden var kommittén 
även aktiv, var runt och stödde klubbarna, informerade och stötte på polikiker, m.m.

§ 10. Statistikkommittén - Markus Andersson
* Inomhushäftet delas ut på lördag vid Terräng-DM till de 5-6 klubbar som beställt 30-40 st. Markus 
har nyligen fått filer av Anders Grönvall och ska nu redigera ihop till en PDF-fil, som kommer läggas 
upp på hemsidan för de som själva vill skriva ut, samt skriva ut de beställda exemplaren.
* Ny regelbok kommer nog under 2013 i och med spjutlandsningsbeslutet på Förbundsårsmötet.

§ 11. Veterankommittén - Ronny Krönvall
Sen förra mötet har bara Inomhus-Veteran-EM i Spaniel gått, där Småland tog tre guld och två 
brons. Bl.a. guld av Nils-Bertil Nevrup i M85 höjd. Nästa tävling för veteraner är terrängen på lördag. 

§ 12. Ekonomi - Markus Andersson
Rapport utskickad i förväg. Även en preliminär rapport gällande utbildningsverksamheten, som nu 
granskats mer deltaljerat vilket gett nya siffror. Unga Ledare gick inte 30 tusen plus utan bara +2. 
Löptränare +2. Organisationsledare prel +6. 12-14år mer osäker men +11 ungefär. Summerat för 
utbildningsverksamheten blir det ca: +21 tusen, jämfört med budgeten på +40 tusen för hela året. I 
linje eller något bättre alltså. Bland övriga poster inget nytt mot vad som uppgivits tidigare angående 
+4 för Årsmötet, +1 för Smålands-bästa, +6 för Årsberättelsen och +12 tusen för SDF-bidrag av 
SmålandsIdrotten. Två minusposter också, -2 i räntor och -3 i Service-avgifter (FI Kalmarsund har nu 
trädit ut). Summerat utifrån vad vi vet hitintills av året så ser vi ut att landa ca: 20 tusen bättre än 
budgeten, dvs -30 tusen istället för -50 för hela året.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§13. Övriga frågor

a) Ljungbys skrivelse om att Kalvinknatet skall undantas från Arrangörsavgiften
Efter diskussion kan vi inte se någon anledning till varför Kalvinknatet skall undantas. Att barnen 
springer för skolan istället för en klubb, eller att MAI är medarrangör och tar halva startavgiften (men 
också en del kostnader), anser inte vi vara något giltigt skäl. Arrangörsavgiften är något som alla 
Smålandsklubbar som har sanktionerade arrangemang behöver bidra med, den är kopplad till att 
man arrangerar något inom löpning/friidrott och får in startavgifter. Även motionslopp som Vårrus 
och liknande räknas.

b) Träningsläger för styrelsen
Första steget i detta är att gå på en informationsträff där man får veta mer, som SmålandsIdrotten 
kör vid flera tillfällen på olika platser. Vi bör närvara med 1-2st personer. Tommy & Rickard kan gå 
20 maj i Eksjö. Andrahandsalternativet är att AnnLis & Markus går i Oskarshamn 21 maj. Efter info-
träffen kommer ”träningslägret” bestå av någon mer omfattande helg, plus antagligen flera kortare 
tillfällen. Syftet är förbundsutveckling, att vi ska diskutera hur SmFIF fungerar som organisation och 
kan utvecklas. Lägret består också till stor del av utbildning. I samband med dessa tillfällen kan vi 
också ha vanliga styrelsemöten, vilket är bra då SmålandsIdrotten står för kostnaderna.

c) Uppdatering av kommittéerna
För alla kommittéer, plus valberedningen, finns en arbetsbeskrivning, dessa har dock inte 
uppdaterats på många år nu. Det skulle behöva göras igen. Respektive kommittéordförande får nu 
uppdraget att göra detta. Vi har inte längre någon Finanskommitté, men här gör Markus istället en 
arbetsbeskrivning på kassöruppdraget.

§14. Nästa möte
Onsdag 12 juni, även då på Vetlanda Stadshotell, start 17.30 med mat.
Framöver funderar vi på att testa att köra något möte via webben. Fungerar det bra kan vi i framtiden 
komplettera våra fysiska möten med kortare & smidigare webbmöten. Ifjol hade vi endast möten vid 
fem olika tillfällen, inklusive årsmöte och UC-träff, vilket ibland har kännas lite för glest.

§15. Mötet avslutas
Kl. 19.50.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


