
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 22 oktober 2015 kl. 19.15 via telefon.
Närvarande: Styrelsen: Michael Ostrelius, Patrik Eklund, Ronny Krönvall, Maria
Jonasson. Personal: Kansliansv. Markus Andersson, UC-samordn. Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Vice ordf. Michael öppnade mötet kl. 19.21 och dagordning godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Påskrifter av de senaste protokollen sker vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan (se bilaga) gicks 
igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Ingen inbjudan, men kan nämnas att Södra Vi IF firar 90 år den 12 december.
* Götalandsregionens årsmöte o träff 25 okt i Värnamo som Michael O. och Lasse Elfgaard går på.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet 

a) Ordförandekonferens 14-15 november
Michael laddar för denna, blir andra gången han deltar där.

§ 5. UC Småland – Michael Ostrelius, Ingela Nilsson

a) Föreningsutveckling – plan för finansiering 2016
Utvärderingsenkäten till föreningarna har vi fått 17 st svar på, 11 st ej svarat. En majoritet känner att 
de har haft stor eller mycket stor nytta av projektet / föreningsutvecklingen och särskilt de föreningar 
som Ari varit och besökt/jobbat med. Däremot uttrycker föreningarna tveksamhet och återhållsamhet
när det gäller om de kan/vill bidra ekonomiskt för att finansiera en fortsatt föreningsutvecklartjänst. 
Som har nämnts slutar Idrottslyftet att finansiera detta efter årsskiftet. Hur gör vi? Michael kollar om 
vi/föreningarna kan söka bidrag av SmålandsIdrotten, men tror inte det. Alla får i uppdrag att fundera
/ komma med förslag på finansiering. Vi minns tillbaka på sanktionsavgifterna vi fick för 5år sedan 
som gav 200-250 tusen/år. 
Om en egen tjänst inom SmFIF är Plan A så är Plan B att fördjupa samarbetet med SISU, som har 
två konsulenter inriktade på friidrott, Stefan Fredriksson och Terese Sandberg. Dessa skulle ta över 
stafettpinnen från Ari, men föreningarnas utvecklingsarbete skulle nog stanna av en del 2016 innan 
det kommer igång, och Stefan/Terese kommer aldrig kunna jobba lika mycket som om vi har en 
egen 25%-tjänst. Michael jobbar redan nu med SISU och SFIF för att ta fram något sådant 
standardiserat arbetssätt i hela landet som ett alternativ till Organisationsledarutbildningen, som 
kommer läggas ner. Detta planeras att lanseras under hösten 2016 under arbetsnamnet 
Föreningssmart. SFIFs verksamhetsplan 2016-2017 som snart beslutas kan påverka.

b) Läger och utbildningar
* Läger löpning gick 3-4 oktober i Växjö med 12 st deltagare.
* Läger GM 14-15 nov, Ari jobbar med detta.
* Läger UC-FIG 27-29 nov som Ingela ansvarar för. Inbjudan nyss utskickad, även till Färöarna. 
Samtidigt kommer en fördjupningskurs i tresteg köras på lördagen.
* Unga Ledarutbildning 5 dec i Växjö ihop med Höstmötet.
* Distriktsdomarutbildning 14-15 nov i Växjö, 1st anmäld i dagsläget.
* Organisationsledarutbildning 28 nov i Växjö, snabbt planerad utb för att fullfölja vårat UC-uppdrag.

c) Utbildningsplan 2016
Inga mer synpunkter har inkommit på den utbildningsplan Ingela mailat ut, så nu spikas den.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle Nilsson (ej närvarande)
Calle har meddelat att han och tävlingskommittén nu planerar att sätta ihop ett förslag på DM-
program 2016 inom en vecka.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Ungdomsrådet besöker Höstmötet 5 december
Ingela har fixat detta.

b) Övrigt
Hoodtröjor är utdelade, Patrik har 2-3st extra i strl medium för framtida SmFIF:are.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Tävlingsaktiviteten har sjunkit sen förra mötet och därmed även antalet notiser. Tävlingsprogrammet 
på hemsidan har fyllts på med ett antal resultatlistor så att 2015 nu är ganska komplett, dessa 
arkiveras direkt på smfif.se då bara länkar till arrangörernas listor slutar fungera inom några år. 
Markus har räknat igenom 37 tusen starter i sanktionerade arrangemang på sistone där budgeten 
säger 50 tusen för helåret, kan nog överskridas lite bedömer Markus. Uppdaterad arbetsbeskrivning 
för Kanslitjänsten precis utskickad till styrelsen för granskning och beslut. Nya föreningar togs också 
upp på mötet, förr i tiden hade vi många fler men det har trendmässigt sjunkit, för några år sedan var
vi nere på 90st men sen lite ökning till nu 97st. Markus brukar välkomna dem via mail och berätta lite
regler/rutiner som kan vara aktuellt för dem baserat på vilken verksamhet de har.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
Hur göra med denna kommitté, aktivera/bedriva verksamhet, eller lägga ner? Ronny & Maria kollar 
med Kjell om han är intresserad av att aktivera kommittén. Aktuell verksamhet kommittén skulle 
kunna bedriva är undersöka läget med mindre lokalidrottsplatser där kolstybbsbanor och kulringar 
runt om i distriktet plockas bort och minskar möjligheterna att bedriva friidrott, kanske främst för 
lokala skolor om friidrottsklubb saknas på orten. Kostar förstås att utveckla med t.ex. allvädersbanor 
istället för att plocka bort, men där kan man söka bidrag från SmålandsIdrotten.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Färre uppdateringar av årsbästa-statistiken i år, men nu är den up-to-date igen, och Anders Grönvall
har börjat jobbet med hel/halvmarathon. Anders har skött Smålands årsbästa-statistik i 9 år nu och 
meddelar att han kör ett år till. Tacksam insats från Anders sida, men hur löser vi årsbästa-statistiken
sen?! SFIF har haft planer på en statistikmodul ihop med FRIDA, men nu är utvecklingen av FRIDA 
nedlagd, just statistikdelen planerar de dock att jobba vidare med, blir nog något nytt vid sidan om 
FRIDA men troligtvis blir det inte klart redan till 2017 och även med en bra sådan modul lär det 
behövas någon statistikarbetare som bearbetar och matar in resultaten.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterancupen är slut för i år och hade 222 starter. Högby IF vann och var i år ensam om att få ihop 
ett lag med tre deltagare som gjort tillräckligt många starter. De senaste tävlingarna har varit VDM i 
kastmångkamp med hela 28st deltagare, VDM i halvmarathon med 39st, VSM i kastmångkamp och 
femkamp i Huddinge med flera Smålandsguld, samt VDM i Marathon med 65st. På veteranstatistik-
fronten har Göran Graberg nyss uppdaterat rekord och topplistor för kvinnor utomhus 2015.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Lägesrapport utskickad ihop med kommentarer. Fyra fetmarkerade poster med nya siffror på 
Budgetuppföljningssidan: 1. GM (slutar på -3 tusen efter att tröjlagret tagits med i ekonomin), 2. 
Löplägret (beräknas landa på +1 tusen, budget +5), 3. UC-bidrag (beräknas bli 66 tusen istället för 
69) och 4. Lör-trän i TKA (redan 6 tusen bättre än budget, mer kan tillkomma, inget dras ifrån). 
Sen hade Markus kommentarer för ytterligare fyra poster utan nya siffror: 1. JEM-lägret (prognosen 
beräknas stämma, UC mellan är sena med att fakturera men har inte tänkt skänka något), 2. SDF-
bidrag SFIF (många mailsvar men fortfarande inga klara besked), 3. Arr-avgifter (prognos kommer 
innan okt slut, Markus bedömer nu att det kan bli lite mer än 50 tusen) och 4. Höstens utbildningar 
(kommer inte ge +25 tusen, kanske +5 tusen som en grov gissning).
Summerat ligger vi +25 tusen mot budget för de poster som är klara eller har prognos, budgeten var 
på +23 så nu pekar det mot +48 tusen. Bör bli ett överskott även om höstens utbildningar kommer 
dra ner siffrorna. GM-lägret och UC-FIG-lägret är stora poster som återstår att se hur de går.

§ 13. Övriga frågor
a) Föreningarnas stående punkt
En fråga till föreningarna: Hur läget är för dem med näridrottsplatser.

b) Verksamhetsplanen... Är nu i princip klar.

c) Höstmötet program/inbjudan
Program-förslaget godkändes, Markus kompletterar det till en inbjudan och skickar ut. Ett bildspel vid
pauser med lägerfoton 2015 vore trevligt. Alla uppmanas jobba för att få deltagare till Unga Ledare.

d) Verksamhetsplaneringsmöte
Vi försöker med en vardag, tisdagen 12 januari kl. 10-16 på IFK Växjös kansli, Ingela bokar.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Torsdag 19 november kl. 19.15 via telefon. Här betar vi av det mesta vanliga styr-möte-punkterna.
Fredag 4 december start 18.00 med middag i Växjö. Tid för djupare diskussioner, främst ekonomin.
Tisdag 12 januari kl. 10-16 på IFK:s kansli. Fokus på SmFIFs verksamhetsplan 2016.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
5/11 §8 Granska kansli-arbetsbeskrivingen o besluta om ev. justering Styrelsen/AnnLis 2015
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas Michael/styrelsen 2015
28/4 §7b Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?) Ungdomskommittén -
2/7 §7 Besöka Eksjö/Sisu, Tips-vinnare vid Lag-UDM-kvalen Ungdomskommittén -
24/9 §5a Kolla Idrottslyftsbidrag av SmIF för föreningsutvecklartjänst Michael 19/11
22/10 §5a Fundera på o föreslå finansiering av föreningsutvecklartjänst Alla 19/11
22/10 §9 Fråga Kjell Ahnstedt om plan för Anlägg.kom:s verksamhet Ronny, Maria 19/11
22/10 §13c Jobba för att få deltagare till Unga Ledarutbildningen Alla Sista anm.dag

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


