
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lördag 27 sep 2014 kl. 8.30 i Växjö (del av SmIdr SDF-konf.)
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Patrik Eklund och Maria Jonasson. Personal: Kansliansvarig Markus Andersson 
och UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet öppnades 8.41 och dagordning godkändes efter tillägg §6c.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare - restpunkter
Föregående protokoll (28apr, 11jun, 7aug) är okej och skrevs nu på av Markus & AnnLis. Markus 
skriver dagens protokoll. Vi gick igenom alla punkter på Uppdragslistan: 
* Lag-UDM kval 2 utgår för norra gruppen - Markus skrev notis i aug.
* Hur gör andra SDF med DM-medaljkostnader? - Markus har nyligen mailat ut till de 19 SDF som 
har ett flertal DM-tävlingar och sammanställer svaren till TÄK-mötet 5 okt.
* Hur gick CityGross-eventen i Kalmar, Växjö och Ljungby? - Markus har nyligen mailat ut frågan.
* Arbetsbeskrivning kanslitjänst och statistikkommittén – Markus har fortsatt men ej klar (blir snart).
* Reducerad/slopad tilläggsavgift för veteraner i Service-avgiften – Markus räknar på detta i jan-15.
* Sammanställning över alla som gått funktionärsutbildningar – AnnLis tog på sig att börja men har 
inte hunnit än. Har Arne kvar några pärmar? Eller fd. utb.ansv. Eva Persson? Michael har ej.
* Rapport CityGross-event i Värnamo – Har vi fått av Maria & Ronny. Även från Jkpg av A. Grönvall.
* Kolla läget ang. distriktsmatch i sep – Tommy D. gjorde det men missade informera oss andra.
* Höstträffen lokaler/mat/program – Michael, Ingela, Ari och SISU jobbar med det.
* Bearbeta SFIFs V-inriktning o V-plan till en enklare version till Höstmötet – Michael/SISU jobbar.
* Uppföljning av höstmötet/vad vi vill göra i Småland – Michael/projektet gör det efter mötet.
* Fundera på länsvis upplägg DM stafett och mångkamp – TÄK gör detta senast på mötet 5/10.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar), SDF-inbjudan 26-27/9 - påminnelse
* Inbjudan till Storebro SC:s 25års-jubileum 13 sep inkom i aug per mail och vidarebefordrades. 
Ingen SmFIF:are närvarade vid jubiléet.
* AnnLis har fått en inbjudan till invigning av gemensam träningshall för Boule/Bågskytte i Västervik.
* Framöver antecknar Markus mail av intresse att tas upp på styrelsemötet (skickar vidare också).

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Ordförandekonferens 15-16 nov på SFIFs kansli
AnnLis jobbar natt tors-fre innan och är därmed inte så sugen, ingen annan vid mötet uppger 
intresse av att åka, så AnnLis offrar sig.

b) Höstmötet
SFIF har undrat när/var vi har vårat möte för att ev. kunna närvara med någon, och har fått veta.

§ 5. UC Småland, Utbildningar, läger, projektet – Michael / Ingela

a) Rapport från projektet
Flyter på bra, Ari har träffat de flesta klubbar. Han har dock mötts av en tråkig bild där ett fåtal 
klubbar fungerar bra, många kämpar för att bara behålla nuvarande verksamhet och har svårt att 
rekrytera nya ledare, många ledare känner sig trötta. SFIF granskar vårat och Dalarnas projekt som 
bra exempel på hur man kan arbeta med idrottslyftet. Under fjärde kvartalet tänker vi satsa extra på 
löpning, Peter Lönn rekryteras med uppdrag att intervjua våra anslutna löparklubbar. Vi ansöker om 
finansiering för detta av idrottslyftet, Michaels formulering i ansökan tycker mötet är okej.

b) Utbildningar / läger
* Anmälningsläget: Hopplägret + utbildning i Karlskrona 4-5 okt ställs in, ingen anmäld. Endast tre 
anmälda till kastlägret i Nybro 11-12 okt, där har dock anmälningstiden inte gått ut ännu. Även få 
anmälda än så länge till 7-10år i Växjö, 7-10år i Nybro och 12-14år i Växjö. 7st till distriktsdomare. 
Risk för inställningar. Markus skickar ut påminnelse till klubbarna senast imorgon söndag. Däremot 
kommer FIG/UC-lägret plus häckutbildning 28-30 nov att bli bra.
* Ari som är ute och träffar föreningarna gör en förteckning över vilka ledare som finns och deras 
roller/ansvarsområden. Många klubbar skulle behöva organisera sig bättre på detta område för att vi 
effektivt ska kunna kommunicera med dem.
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Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



c) Höstmötet
Är framflyttat till 28-29 nov i samband med FIG/UC-lägret i Växjö. På Quality hotell, lunch-lunch med 
övernattning, Michael har kollat kostnader och vi kan nog hålla det under tusenlappen per person. 
Lena/SISU fixar med anmälningar, bokning m.m. som vid våra kurser. I programmet ingår 
föreläsning med någon som ”drar”, preliminärt Magnus Forslund med tema ekonomi.

§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis

a) Rapporter
* 16 aug 10.000m, Värnamo – Maria har tidigare mailat en rapport
* 6 sep Halvmarathon, Hultsfred – AnnLis, allt var kanon, dessutom ett fantastiskt bra löparväder.
* 13 sep Lag-DM, Jkpg – Tommy D, Högby vann, avgjorde i sista stafetten.
* 21 sep Lag-UDM-final, Värnamo – Markus hört av Calle Nilsson att tidsprogrammet blev lite 
utdraget kring stafetterna, annars bra.
* 21 sep Lång Terräng, Södra Vi – AnnLis & Markus hjälpte till med framräkning av lag, annars bra. 

b) Kontrollanter framöver
* DM, Tranås – Idag lördag Mikael Johansson, imorgon söndag Tommy D och Lasse Elfgaard.
* Marathon, Växjö – AnnLis.

c) TÄK-möte
Söndag 5 okt kl. 18.00 per telefon.

§ 7. Ungdomskommittén - Tommy D

a) Läger – tävlingar
* GM ute, IK Orient är en bra arrangör. En del missar skedde med föreningarnas anmälningar, 
nogrannare koll behövs nog. Smålands-gemenskapen sänktes av att flera föreningar bodde själva 
och att många åkte hem innan avsutande stafetten avgjordes så bara en liten Smålands-trupp var 
kvar och bar vår flagga vid avslutningen jämfört med desto större trupper från andra distrikt.

b) Övrigt
Tommy hinner/orkar inte med uppdraget som ungdomsansvarig (i styrelsen o kommittén) utan 
avsäger sig detta, han informerar valberedningen. Han summerar dock året till 
Verksamhetsberättelsen och gör en arbetsbeskrivning för ungdomskommittén som underlättar för de 
som tar vid. Kan nog även ”hjälpa till” även framöver, men vill inte ta på sig något löpande ansvar.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
* Mest just nu är jobb med tävlingsprogrammet 2015 och FRIDA.
* Herbert har varit sämre tidigare och intagen på korttidsboende, bättre och hemma nu igen men har 
ansökt om en plats på ett äldreboende, vilket kan gå snabbt eller ta tid. När han får en plats säljs 
lägenheten och SmFIF behöver då ta hand om de ägodelar som återstår. Vilket inte är så mycket då 
Markus kört hem flera lass de senaste åren. Kör en sista vända 23 okt.

§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)
-

§ 10. Statistikkommittén - Markus
-

§ 11. Veterankommittén - Ronny (ej närvarande)
Rapport inlämnad i förväg.

§ 12. Ekonomin - Markus
Rapport utskickad i förväg. Ser bra ut då vi fortsätter ungefär följa budgeten som är på starka +91 
tusen. Vårens kurser gick mycket bra och vi sparade drygt 20 tusen på inställd distriktsmatch. 
Däremot inställt läger i vår och svagt anmälningsläge enligt §5b. Om vi inte når +91 så + i alla fall.

§ 13. Övriga frågor
-

§ 14. Nästa möte samt avslut
Onsdag 5 november kl. 18.30 via telefon. Underlag skickas till AnnLis i god tid.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund
Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast  
11/6 §5b Sammanställning vilka som har gått funktionärsutbildningar AnnLis (börjar) -
11/6 §6c DM-medalj-kostnader, hur gör andra distrikt? Markus Inför TÄK-mötet
11/6 §13d Service-avgift, reducerad tilläggsavgift veteraner Markus jan-15
7/8 §4a Betarbeta SFIFs V-inriktn. o V-plan till lättare variant SISU, Michael Inför höstmötet
7/8 §4a Uppföljning av Höstmötet, vad vill vi göra i Småland Projektet/Michael -
7/8 §4b Rapport från SFIF/övriga Smålands-arr CityGross-event Markus 31/10
7/8 §5c Höstträffen, lokaler/mat/program Michael, Ingela, Ari, SISU -
7/8 §6a Fundera på länsvis upplägg DM stafett & mångkamp Tävlingskommittén TÄK-mötet
7/8 §8 Arbetsbeskrivning kanslitjänst och Statistikkommittén Markus 31/10
27/9 §5b Skicka ut påminnelse om utbildningar/läger till klubbarna Markus 28/9
27/9 §8 Hämta SmFIFs sista ägodelar hos Herbert (lägenheten säljs) Markus (23/10)
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