
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Måndag 5 aug 2013, samling 17.30 för middag på Chili Thai, 
därefter styrelsemöte på Vetlanda Stadshotell.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Ronny Krönvall, Mats Nyberg, Daniel Evaldsson och via Teamviewer/internet 
Rickard Norberg, Hedersledamot Tommy Ursby, Kanslist Markus Andersson, 
Utbildningssamordnare UC Småland Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 18.44, dagordningen godkändes efter tilläggen § 8 a) och b) samt § 5 e).

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* AnnLis & Markus skrev på de senaste styrelsemötesprotokollen från 12 juni och 25 juli. 
* Sittande sekreterare Markus Andersson, skriver protokollen även vid styrelsemöten med UC-fokus.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget nytt efter förra mötet.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Brev till föreningarna, höstens UC-möte
* SFIF är igång och jobbar med ett förslag till ny Verksamhetsinriktning 2014-2020. Det kommer 
skickas ut till SDF, föreningar och läggas upp på friidrott.se den 3 sep och de vill ha svar av UC:n 
senast 31 okt. Därimellan ska vi och klubbarna gå igenom det och Smålands synpunkter diskuteras 
och sammanställs vid vår UC-träff som vi brukar ha i oktober.
* Datum & plats för UC-träffen föreslås att bli söndag 20 okt på Linnéuniversitetet i Växjö, ev. lör 19e 
om det passar Blekinge & Skåne bättre. AnnLis kollar med  dem, samt med Elisabeth Rosenberg på 
SFIF som nog är den som har kontakten med LNU och bokar.
* Ett till brev som gått ut handlar om att göra en förtecking över alla friidrottsarenor i Sverige, varav vi 
i Småland då ansvarar för att undersöka vårat distrikt. Frågorna handlar om antal banor runt och på 
upploppet, beläggning allväders eller kolstybb, konst/naturgräs på innerplanen och övrigt av 
betydelse. En påbörjad förteckning finns som Markus i samarbete med Anläggningskommittén nu 
kommer att komplettera framöver, ett utskick med frågor kommer göras till klubbarna. 

§ 5. UC Småland, Utbildningar - Michael Ostrelius och Ingela Nilsson

a) Samarbetet Småland-Blekinge - Utvärdering och framtid
Blekinge tycker att samarbetet har börjat bra, de har deltagit flitigt, upplever hög kvalité på våra 
utbildningar och är summerat mycket nöjda samt har höga förväntningar på framtiden. Frågan är om 
vi ska gå ihop till ett UC eller fortsätta som nu, då vi får varsitt UC-bidrag av SFIF (2013 års belopp: 
Blekinge 14 tusen, Småland 99 tusen), där Blekinge lägger sitt UC-bidrag på att subvensionera resor 
och logi. Värt att notera är att om UC Småland tar ansvar för bra geografisk spridning av utbildningar 
inom de båda distrikten bör Blekings klubbar inte ha större behov av subvensioner än klubbar i t.ex. 
norra Småland. På FC-tiden samarbetade Blekinge & Småland, sen ville de vara själva när FC blev 
UC för en hand full år sedan, därefter har flera personer på ledande positioner i Blekinge bytts ut och 
de har blivit intresserade av samarbete igen, inte bara med oss utan även SISU Blekinge. Från 
SFIF:s sida kan UC-uppdrag & -bidrag att ändras i framtiden, vilket kommer påverka oss.

b) Framtida samarbete med Skåne – Rapport från möte 30 maj med Robert Nord (Skånes ordf)
Michael har tidigare mailat ut rapport till oss. Lite samarbete Småland-Skåne sker redan, eventuellt 
mer organiserat och större omfattning ligger en bit in i framtiden. Isåfall inte bara utbildning, även 
läger och annan utvecklingsverksamhet är tänkbart. Michael upplever att bollen ligger hos dem nu. 

c) Förslag på ny UC-organisation
Även här har Michael mailat ut förslag till oss. En av huvudpunkterna handlar om att rekrytera ca: 
10st lokala utbildningssamordnare som en länk mellan klubbarna på lokal nivå och Michael/Ingela på 
central UC-nivå. Deras uppdrag kommer i huvudsak vara ideellt men arvode utgår för punktinsatser. 
De har kontakt med Michael/Ingela när utbildningsprogrammet planeras och ansvarar för att ha koll 
på och kontakt med en/flera klubbar i deras närområde angående deras utbildningsbehov. De har 
också i uppgift att fixa fika och liknande praktiska saker på plats i samband med utbildningar, nu har 
det hamnat på kursledarna vilket är olämpligt. Mötet tycker tanken är god, lyckas det vore mycket 
bra, men det är nog ganska svårt med rekryteringen. Bl.a. kommer Michael delvis jobba med 
rekrytering i samband med föreningsbesök inom Projektet. Olika former av direktkontakt gäller 
definitivt här, mail & liknande når ej fram. När vi fått tag på dem gäller också att upprätthålla 
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regelbunden kontakt, aktivitet och ledarvård, annars tappar man dem lätt. En del tapp / förnyelse 
kommer ske ändå när folk flyttar eller slutar, då gäller att vara aktiv och ersätta dem med nya.
* En mycket närbesläktad punkt handlar om att under hösten ”inspirera fram” utbildningsansvariga i 
samtliga klubbar, i alla fall A-klubbarna, får vi fram 30st pers här kan de sägas vara urvalet varifrån vi 
vaskar fram de ~10st lokala utbildningssamordnarna.
* Informationsmateriel om hur friidrottens utbildningar är upplagda finns framtaget av SFIF, 
utbildningstrappan, förkunskapskrav, olika innehåll, kombination SISUs mer allmäna och friidrottens 
mer specifika, etc. Blekinge har även sammanställt ett bra bildspel. Ändå har föreningarna 
begränsade kunskaper och här handlar det om att varje klubb ska ha en utbildningsansvarig (som 
sagt...) som lägger ner tid & engagemang på att läsa det informationsmateriel som finns.
* ”Rätt” personer bör gå utbildningar, inte bara vilka personer som helst för att fylla kurserna.
* Webbutbildningar vore tänkbara att köra framöver för vissa kurser/kursdelar.
* En egen UC-hemsida vore tänkbar framöver, med direktlänkar till utbildningsmodulen i IdrottOnline, 
fakta och kontaktuppgifter, m.m. rörande UC:s all verksamhet.

d) Former för framtida UC-möten
Michael & Ingela föreslår att vi har separata UC-möten framöver, som vi hade för ett antal år sedan. 
Här diskuteras enbart UC:ts verksamhet och närvarar gör någon form av UC-styrgrupp, förutom 
Michael & Ingela någon representant från Blekinge och ev. Skåne, plus någon mer UC-intresserad 
ur styrelsen och kanske någon/några lokala utbildningssamordnare. Mötet ger Michael & Ingela fria 
händer att utforma ett förslag för UC-mötesupplägg framöver. Lämpligtvis kompletteras dessa med 
ca: två årliga styrelsemöten med UC-fokus (som dagens) då styrelsen tar sig tid att engagera sig i 
UC-frågor, vara med i diskussioner och fatta beslut kring UC-verksamheten.

e) Lägerverksamhet
 Två läger är inplanerade till hösten, båda i Telekonsult Arena, Växjö, med gemensam övernattning 
och ev. i kombination med utbildningar/träffar för ledare/tränare. Det vanliga 13-14års-lägret (enligt 
2014 åldersindelning) 9-10 november och här har vi villiga ledare för lägret klara. Det andra för 
+15år 7-8 december, vilket till att börja med inkluderar samtliga grenar men i framtiden är tänkt att 
nischas en grengrupp i taget. Blekinge och Skåne kommer också att bli inbjudna. Värt att påpekas i 
detta sammanhang kan vara att vi ju kör ett SDF-projekt gentemot SmålandsIdrotten med syfte att 
utveckla vår lägerverksamhet.

§ 6. Rapport från kommittéerna
Tommy Dahlbom rapporterar för Ungdomskommitténs räkning att GM-inbjudan nu är klar och 
utskickad. Inget nytt från övriga kommittéer.

§ 7. Ekonomi - Markus Andersson
Inget nämnvärt nytt sen förra mötet/rapporten för 1,5 vecka sedan.

§8. Övriga frågor

a) Planeringshelg fre-lör 27-28 september i Växjö
SmålandsIdrotten står för detta och vi har ansökt om att få vara med, men inte klart om det blir av 
beroende på antalet anmälda. Fredagen är gemensam med andra SDF och lördagen kan vi lägga 
upp på valfritt sätt där SmålandsIdrotten erbjuder olika semenarier/föreläsningar. Ett möte för 
Tävlingskommittén planerar vi i alla fall in då vi lägger 2014 års DM-program, hela september är 
ansökningsperiod för klubbarna, men vi ska be dem söka senast 25e sep. Styrelsemöte eller 
liknande vore också möjligt att lägga in om vi väljer bort någon föreläsning. Förutom styrelse & 
personal (Ingela & Markus) planerar vi att bjuda in även övriga nyckelpersoner, t.ex. valberedningen.

b) Ledarakademien
En satsning på yngre (20-35år) engagerade inom SDF med syfte att utbildas & utvecklas och kanske 
ta steget från kommitté till SDF-styrelse eller SF. Markus var på tal som aktuell ifjol men blev ej 
nominerad då. Andra tänkbara vore Josefine om hon får dispens, fyller 20år först nästa år, AnnLis 
kollar med SmålandsIdrotten, eller kanske Maria som dock är påväg att flytta till Trosa.

§9. Nästa möte
Eventuellt lördag 28 sep i Växjö (se § 8a ovan), annars fredag 11 okt i Nässjö som start på en helg i 
”Träningsläger för styrelsen”, som fortsätter på lördagen.

§10. Mötet avslutas
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