
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lördag 12 okt 2013 kl. 8.00 på Hotell Högland, Nässjö.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius (närvarande från §7, 
plus §5 som togs senare), Tommy Dahlbom, Ronny Krönvall, Hedersledamot 
Tommy Ursby, Kanslist Markus Andersson (närvarande §1-12 dock ej §5), 
valberedningens ordförande Ingvar Ellbring.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 8.12, dagordningen godkändes efter tillägg under § 13 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
* AnnLis & Markus skrev på de senaste styrelsemötesprotokollet från 5 aug. 
* Markus skrev §1-12 utom §5, AnnLis skrev §5 plus §13-15.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Götalandsregionen bjuder in till årsmöte söndag 20 okt i Värnamo, dvs samma dag som vi har vår 
UC-träff. Ronny kollar med Lennart Peterson om han kan gå.
* IK Sisu bjuder in till 50års-jubiléum lördag 26 okt i Nässjö. Michael, Markus, Ingvar och Tommy D. 
kommer närvara. Markus har uppdaterat SmFIF-diplomet till en färggladare variant som AnnLis nu 
undertecknade och Markus delar ut ihop med blommor samt 500kr till ungdomsverksamhet.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Skrivelser
* Uppmaning till alla klubbar att lägga in sina medlemmar i IdrottOnline innan årsskiftet, annars 
tappar SFIF 4-5 miljoner av det årliga RF-stödet på 12 miljoner.
* Förslag på Verksamhetsinriktning 2014-2020 är utskickad till alla klubbar & SDF som ska behandla 
den på respektive UC-möte och återkomma med synpunkter till SFIF, de jobbar vidare med den på 
Ordförandekonferensen som ytterligare avstämningspunkt innan ett slutligt förslag läggs fram till 
Förbundsårsmötet 2014. Vi har inte behandlat den ännu i SmFIFs styrelse men ska innan UC-mötet.

b) Ordf-konf och Veteranträff
* Ordförandekonferens 16-17 nov i Stockholm. Michael närvarar på lördagen, ingen på söndagen.
* Veteranombudkonferens 6-7 dec på Bosön i Stockholm. Ronny närvarar.

§ 5. UC Småland, Utbildningar, Projektet - Michael Ostrelius

a) Rapport
* Projektet: utifrån planeringen så ligger det minus så behovet att omfördela resurserna och prioritera 
finns. Michael kommer inte att hinna besöka alla föreningar i år men räknar med att hinna kontakta 
alla. Just nu arbetas det med att hitta personer som kan tänkas arbeta med att föra friidrotten framåt, 
vi försöker utgå från 100 bästa listan och alla hjälps åt med detta.
* Alla i styrelsen var positiva till att genomföra en TEMA vecka till våren, tänkbar vecka är v. 18.
* Inbjudan till lägret i december kommer snart, vi ser med spänning fram mot detta då även tränarna 
ska ha en möjlighet att deltaga.
* Michael åker till Stockholm på en projektledarträff i Stockholm 15-16/11.

b) UC-träffen nästa söndag 20 okt i Växjö
Tommy Dahlbom och Michael Ostrelius fick i uppdrag att ta fram ett arbetsunderlag till SFIFs 
verksamhetsinriktning 2014-2020.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis Hellsten

a) DM-rapporter
* 10/8 10.000m i Värnamo/Apladalens LK. Ronny tog tider, Markus sprang. ALK ovana arrangörer 
men skötte det bra, klockringning fungerade dock halvdant, målgången var ok.
* 17/8 Lag-DM i Tranås, Markus hade inget att anmärka på, tidsprogram, prisutdelning, m.m. 
fungerade. Tommy D. tog upp frågan om ”sparade” hopp/kast som utförs efter avslutad gren pga 
krock i tidsprogrammet. Beslut togs att inget sådant ska förekomma, synpunkter på tidsprogrammet 
ska meddelas i förväg och på tävlingsdagen ska alla ha en laguppställning som fungerar med 
tidsprogrammet. Har man ändå krockar får man klara sig med färre försök. Markus skriver detta 
bland reglerna för Lag-DM/UDM i Kalendern.
* 7/9 halvmarathon i Hultsfred. Fungerade bra enligt Markus.
* 22/9 lång terräng i Södra Vi. Fungerade också bra enligt Markus.
* 22/9 Lag-UDM-final i Värnamo. Poängräkningen drog ut lite på tiden. På lagledarträffen 
diskuterades tidsprogrammet, krockar för aktiva som dubblerar och eventuella grenbyten som följd. 
Detta borde tagits upp med arrangören i förväg så lagledarträffen inte ska behöva ta tid till sådant.
* 28-29/9 mångkampen i Kalmar. Arne Svensson var kontrollat, ingen inkommen rapport, Markus 
kollar om han har några synpunkter på arrangemanget.

b) Kontrollant marathon
AnnLis slipper helst, Tommy U. kan ej vara kontrollant, men tar med sig medaljerna idag så de finns 
på plats i Växjö. Daniel Evaldsson springer ev. men kanske kan vara kontrollant ändå, Markus kollar 
med honom och kan själv ställa upp som reserv om det behövs.

c) Program 2014
* Tävlingskommittén hade möte 28 sep och la då förslag på datum & arrangörer för DM 2014.
* IVDM 800+3000m blir eget arr då IFK ej vill ha det i BWG, fre 31/1 är föreslaget och Växjö LK är 
tillfrågad som huvudarrangör där några SmFIF:are (Markus, AnnLis, Ingvar...) kan hjälpa till. En 
förteckning över arrangemangets alla uppgifter/roller behöver göras.
* IK Sisu/Tommy D tillfrågas om de kan ta 10.000m, plus ihop med Eksjö (huvudarr o tävlingsort), 
Stensjön samt Lekeryd arrangera Stora VDM.
* För övriga oklara DM-arrangörer hjälps AnnLis & Markus åt att tillfråga de som är på förslag.

§ 7. Ungdomskommittén – Tommy Dahlbom
* Rapport från GM 13-14 år i Eksjö och tankar om GM framöver. Bra arrangemang och bra 
organisation, även sett till logi och annat vid sidan om arenan. Tommy lyfter frågan om man 
framöver kan ta in anmälningarna en vecka tidigare så tid finns att ta kontakt med icke anmälda 
aktiva som dock skulle få ställa upp enligt klarad kvalgräns eller topp-8 i statistiken. Om Tommy vill 
göra detta jobb så är övriga bara positiva till förslaget. Tommy föreslår även någon form av träff inför 
GM, antingen någon/några veckor innan, eller fredagskvällen innan tävlingshelgen. Det skulle nog 
kunna ingå i projektet om man lägger in någon form av teori/arbete om t.ex. värdegrund eller 
liknande. Också ett bra förslag tycker övriga.
* Tommy stannar kvar i kommittén framöver (trots flytt till Uddevalla), vilket vi är tacksamma för, 
däremot mer osäkert med Maria som nu pluggar i Trosa numera, och John-Eric har ju redan varit 
bosatt utanför distriktet (Huddinge) några år.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus Andersson
* Mycket aktivitet på hemsidan under aug & sep, senaste veckorna dock lugnare.
* En hel del jobb med tävlingsprogrammet 2014 sep & okt, ansökningar och hjälp i FRIDA, samt DM.
* Många fakturor är också utskickade på sistone, Arr-avgifter, Lag-UDM, GM, DM-medaljer.
* Herbert har varit sämre på sistone och har svårt att göra utskick när beställningar av äldre skrifter 
inkommer (viket dock är sällsynt), Markus åker ev. upp i eftermiddag och hämtar hem mer skrifter.

§ 9. Anläggningskommittén – Tommy Ursby
Stor besvikelse i Jönköping där det precis blivit klart att kommunen väljer bort en friidrottshall med 
hänvisning till ekonomin, istället blir det en gymnastikhall då gymnasterna lyckades fixa fram en stor 
sponsor. Jkpg har i veckan som kommer ett idrotteevent ”Idrott hela livet” där bl.a. Michael (Jkpg-
kretsens ordf) kommer närvara och på något sätt lyfta fram friidrottens dåliga förutsättningar.

§ 10. Statistik - Markus Andersson
Inget nytt. Fortsatt bra jobb av Anders Grönvall med årsbästa-statistiken.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 11. Veteraner – Ronny Krönvall
* Ronny gick igenom de senast genomförda och närmast kommande veterantävlingarna.
* Stor Högby-dominans i Veterancupen.
* 6-7 dec åker han på Veteranombudkonferens i Stockholm.

§ 12. Ekonomi - Markus Andersson
Av de poster som är klara ligger vi ca: 20 tusen bättre än budgeten, som är på -50 tusen. Dock 
återstår större osäkra poster, främst utbildning & läger, som kan dra iväg många tusenlappar åt båda 
hållen. Därmed svårt att säga var vi landar, men det bör i alla fall inte bli sämre totalt än budgeten.

§ 13. Övriga frågor

a) Valberedningen
* Ordf Ingvar Ellbring rapporterade att de börjat med arbetet att hitta en ersättare för Richard som 
valt att avgå det blir alltså fyllnads val 1 år för honom. 
* Vi diskuterade tillsättning av ordförande och det kom fram att om AnnLis väljer att ställa upp för ett 
år till så är resten av styrelsen beredda att stötta och hjälpa. 
* Vi måste ta fram bättre arbetssätt – tydligare roller samt konstruktivt arbete, vi har nyss lärt oss att 
man sitter inte i en styrelse – MAN ARBETAR I EN STYRELSE. 
* Vi behöver bli bättre på att marknadsföra oss.
* Då det gäller Michael Ostrelius så kan han inte sitta i styrelsen då han är anställd, det finns två 
alternativ att tillgå, det ena är att man lyfter bort tjänsten så det blir ett konsultuppdrag det andra 
alternativet är att Blekinge tar över tjänsten under 2014.

b) Julgåva till SmFIF:are
Vi tog beslut på att alla SmFIF:are (styrelse, personal, kommittéer, valberedning och revisorer) ska 
få vars en trisslott i julklapp, en liten gest som kan bli stor om turen är framme.

§ 14. Nästa möte
Bestäms i Växjö 20 oktober då fler i styrelsen deltager

§ 15. Mötet avslutas

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


