
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lör 23 april 2016 på Stora Hotellet i Markaryd, start 17.30 med mat.
Närvarande: Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall, Ari Turunen,
kansliansvarig Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 18.40. 
Dagordning godkändes efter tillägg av § 4b, 7b och 7c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Markus, AnnLis och Patrik skrev på protokollen från 26/2, 27/2 och 29/3. Uppdragslistan (bilaga) 
gicks igenom och reviderades. Punkten att styrelsen skulle läsa igenom V-ber och markera 
viktiga/mindre avsnitt breddades till att även kolla på kanslitjänsten i övrigt och fundera över 
prioritering. Syfte: möjliggöra arbete med SmålandsIdrottens tre utvecklingsområden från 2017.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Smålands Idrottshistoriska Sällskap har årsmöte 23 april i Kalmar. Ingen representant från oss.
* Jönköpings läns folkrörelsearkiv har årsmöte 27 april i Vrigstad. Ingvar Ellbring åker för SmFIF.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Mail från SFIFs ungdomsråd
Patrik har haft kontakt med dem. De vill komma och inspirera ungdomar att engagera sig som ledare
i föreningar och förbund. De föreslår att komma till Höstmötet, men det skulle isåfall vara för att hålla 
någon form av presentation/föreläsning för föreningsledare, främst äldre men kanske någon/några 
ungdomar. Vill de träffa ungdomar är UC-FIG-lägret ett lämpligare tillfälle. Patrik fortsätter dialogen.

b) Rapport SmålandsIdrottens årsmöte 8 april i Jönköping
Patrik och Michael var på plats från oss, totalt var det 75st närvarande. Omval av Roger Ödebrink 
som ordförande. Christina Ericsson avtackades, går nu i pension efter hela 42 år i idrottens tjänst. 
Årsmötet gick snabbt, fjolårets verksamhet gicks inte igenom då deltagarna förutsattes ha läst 
verksamhetsberättelserna. Årets satsningar presenterades bl.a. de fyra utvecklingsområden där 
arbete de tre första kommer ingå i SDF-bidraget från och med nästa år: 1. Livslångt idrottande, 2. 
Värdegrund (mångfald, jämställdhet, m.m.), 3. Idrott i förening (organisationsfrågor, ledarrekrytering, 
m.m.) och 4. Idrottspolitik.

§ 5. UC Småland – Ingela Nilsson
* Starterutbildning 7 maj har 8 st anmälda.
* Löpledarutbildningen 16-17 april hade 13 st deltagare.
* 10-12 års-kursen i mars+april i Jönköping hade 7-8 st.
* 10-12 års-kursen i Karlskrona blev inställd.
* 7-10 års genomfördes i Nybro i januari.
* Kanske blir en 7-10års i Södra Vi i maj.
* En Löpledarutbildning planeras sista helgen i maj i Karlshamn, som Martin Söderberg håller i.
* Ytterligare en löpledarutbildning planeras i sep/okt med Helena Jonsson Sjökvist som instruktör.
* Angående Löpläger har Ingela inte fått något svar av de tänkta ledarna så det blir inget i vår.

§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson (ej närvarande)
En aktuell fråga som inkommit är om flera klubbar kan/får gå ihop för att bilda lag i Lag-UDM. Inget 
står i nuvarande regelverk = ej tillåtet. Ari befarar toppning i unga år och är emot att det skulle 
tillåtas. Tanken var annars ”för att få ihop ett lag”, snarare än att förbättra laget. Ett eventuellt mixlag 
skulle antagligen bara tillåtas delta i kvalomgångerna, inte finalen, vilket troligtvis sorterar bort 
lagledare som var intresserade av att utnyttja regelverket, om det öppnar upp för mixlag, för att 
toppa. Styrelsen överlåter dock frågan till tävlingskommittén.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Överlämning till Maria och Ari
* Överlämningen är klar nu. Patrik har mailat kommitténs arbetsbeskrivning och information till Ari, 
som även mailat Maria. Ari har pratat med Michael Pettersson och de planerar att ha ett möte i juni. 
Bl.a. har frågan om kvalgränser till GM dykt upp igen.
* Kommittén planerar att närvara vid Lag-UDM-kvalen, Maria vid Norra och Ari vid Södra.
* Stödledarna vid GM är tillfrågade om de vill fortsätta ställa upp även vid GM utomhus, samt kanske
ansluta sig till kommittén. Hedvig Nykvist och Frida Deltin har tackat ja till att gå med i kommittén.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



b) KLUB-projektet
Jenny Jacobsson forskar vidare på idrottsskador bland ungdomar och vill nu till hösten och 2år 
framåt ha hjälp av tränare/aktiva/föräldrar som vill ingå i en studie, målgruppen är 12-15år. Hon har 
mailat Patrik om detta och Markus mailar vidare till våra klubbar och svarar henne.

c) Tröjbeställning
Patrik beräknar att vi behöver fylla på med 50st XS och 30st S för att ha tillräckligt till utomhus. 
AnnLis har varit i kontakt med Mikael Johansson som tidigare har beställt åt oss av Döderhults 
profilprodukter, som haft bra priser, vi beställer därifrån nu också.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Rapport: Kalendern blev färdigredigerad för två veckor sedan och hämtades hos tryckeriet igår, är 
nu förpackade klubbvis och delas ut vid morgondagens Terräng-DM. De klubbar som beställt men 
inte närvarar imorgon har Markus gjort postutskick till. Postutskick till alla andra föreningar som inte 
beställt (de får 1st gratis) och enskilda SmFIF:are görs nästa vecka. Då sammanställs även fakturor 
på kalendrar & annonser och skickas ut. Annars angående det ekonomiska arbetet sammanställdes 
och skickades många fakturor ut för en månad sedan på Service-avgifter och IGM där betalningar 
sen droppat in och bokförts. Sista skriften för i år blir Smålands-Bästa inomhus där Anders Grönvall 
sagt sig bli klar med statistiken i nästa vecka, den redigeras ihop ganska snabbt (inga foton) och få 
klubbar beställer, men vi behöver denna 4e årliga skrift för att kunna kalla det tidning och få trycka  
momsfritt. Angående hemsidan låg tävlingsaktivitet sen förra mötet, däremot ett flertal notiser om 
annat, som IdrottOnline, friidrottsskolor och annat.

§ 9. Anläggningskommittén, kommitténs framtid?
Både Kjell Ahnstedt och Tommy Ursby har nu lämnat kommittén så ingen finns kvar. Vi beslutade att
hänvisa anläggningsfrågor till SFIFs anläggningskommitté framöver, snarare än att ha någon egen.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Som nämndes under §8 är årsbästa-statistiken inomhus snart klar och då redigeras ett innehäfte 
ihop som klubbarna kan beställa.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Göran Graberg undrar om ett resultat med slägga inomhus blir smålandsrekord utomhus. Diskussion
om detta per mail har hållits. Frågan är om de verkligen kastade inomhus, eller om det var ute, även 
om IVEM-tävlingen i övrigt gick inomhus. AnnLis kollar upp saken och meddelar.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad enligt följande:
* Årsberättelsen kostade tusen kr mer än budget.
* Kalendern beräknas gå tusen kr mer plus än budget.
* En grov beräkning på vårens utbildningar har gjorts, inga resultat tillgängliga ännu, och +13 tusen 
för Löptränare, +8 tusen för 10-12år i Jkpg samt +1 tusen för Starter ger totalt +22 tusen, dvs inte 
riktigt +25 tusen enligt budget. 7-10år i Nybro beräknas ha gått +/-0 och 10-12år i Karlskrona fick 
ställas in = också +/-0.
* SDF-bidraget från SFIF är nu justerat ner pga att vi hade 9st ombud istället för 10st, samt liksom 
tidigare -10% mot 2015 enl. besked vid Höstmötet. Inget definitivt besked vad vi kommer få ännu.
* Ganska stor minskning i beräknat UC-bidrag, vi tappar 2 x 7,5 tusen för att 10-12år i Karlskrona 
och Organisationsledare i Skåne blivit inställda. Även Org.led. i Blekinge ställdes in, men där gör vi 
ett nytt försök till hösten (budgeten utgår ifrån att den genomförs).
* Projekt samverkan behöver nu "spara" desto mer av de 75 tusen vi har i projektmedel, snarare än 
att vi spenderar dem, för att resultatet 2016 ska bli +/-0.
* Övrigt. Prel. resultat för utbildningarna 2015 var vid årsskiftet och i 2015 års resultaträkning +46 
tusen, men nu har jag fått definitivt resultat från SISU och det blev 5 tusen mindre. Bokförs på UC 
övrigt 2016. Det som tillkommit är Domarkurs och Trestegsfördjupning som genomfördes i okt/nov 
och gick back -3,6 respektive -1,6 tusen.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
a) Vad göra under året
-

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
-

§ 16. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte 2 juni kl. 19.15. Mötet avslutades.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen hösten 2014 Michael/styrelsen 31/12
4/12 §13b + 23/4 §2. Kolla V-ber o övriga kanslitjänsten, prioritering Styrelsen 31/12
29/3 §13a Upprätta styrkort för alla SmFIFs olika roller, ansvar, vad, när Styrelsen 31/12
29/3 §13a Förslag på stadgeändringar i linje med SFIFs normalstadgar Markus 31/12
29/3 §13a Ta fram en vision och verksamhetsidé för SmFIF Styrelsen 31/12
29/3 §14a Följa upp Smålands-IF vaccinerade mot doping Markus 31/12
23/4 §4a Fortsatt dialog SFIFs ungdomsråd om höstmöte/UC-FIG-läger Patrik sommaren
23/4 §7b Maila våra klubbar o svara Jenny ang KLUB-projekt Markus snarast
23/4 §11 Kolla släggresultat inne/ute o meddela Ronny/Göran/Markus AnnLis 26/5

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


