
HÖSTMÖTE 2016, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 15 oktober 2016, kl. 10-15. Plats: Royal Corner, Växjö.

Deltagarlista (22 st):
Clas-Göran Petersson Alvesta FI Patrik Eklund SmFIF, ordförande
Lasse Elfgaard Habo FIF-04 + tävl.kom. Ari Turunen SmFIF, ungdomsansvarig
Sonny Bodén IK Hinden Ronny Krönvall SmFIF, veteranansvarig
Ulf Garpmo IK Hinden AnnLis Hellsten SmFIF, styrelseledamot
Ann Axelsson Hovslätts IK Markus Andersson SmFIF, kansliansvarig
Bengt Jönsson Hovslätts IK Leif Karlsson SmFIF, revisor
Anders Idensjö Ljungby FIK Elisabeth Johansson SmFIF, veterankommittén
Astrid Smedman Ljungby FIK
Ingvar Ellbring Stensjöns IF + vet.kom. Pia Bosdotter Olson SvFIF, styrelseledamot
Arnold Gustavsson Wärnamo SK Henric Lilja Sport Competence
Fredrik Ahlström IFK Växjö
Mikael Fröberg IFK Växjö
Roland Gustbée Växjö LK

Patrik Eklund inledde dagen med att hälsa välkomna, några nya ansikten men annars många välbekanta, 
var och en fick presentera sig med namn, organisation och ev. något mer kort. Vi gick sen igenom dagens 
program lite snabbt, Markus fyllde på med att presentationen som visas upp med projektorn finns som PDF-
fil på hemsidan och det finns skrifter på ett bord man gärna får plocka till sig av.

Tävlingar, DM 2017, Markus Andersson
Ifjol hade vi Höstmötet väldigt sent (5 dec) och då var DM-programmet så gott som färdigt, nu går mötet 
istället ganska tidigt och DM-programmet är mer ”under arbete”. Tävlingskommitténs förslag ihop med input 
från mötesdeltagarna:
* Sö 8 jan, IVDM, arr Jkpg friidrottskrets.
* Lö-sö 4-5 feb, Stora IDM-IJDM-IUDM + IVDM 200+800+3000m, arr SmFIF med hjälp i Växjö. Krock med 
IVSM, men inga bättre alternativ fanns. Vi får jobba extra på att få ihop funktionärerna. Veteraner kan välja 
mellan att springa 200/800/3000m i Växjö eller Borås och det kommer slås ihop till en DM-resultatlista, 
medaljer skickas ut efteråt. Springer man båda räknas första resultatet.
* Lö-sö 11-12 feb, IDM-IJDM-IUDM 17,15 Mångkamp inlagt i Mångkamps-SM, IK Orient o Bohus-Dal.FIF.
* Lö 4 mars, IDM viktkastning, inlagt i Växjö Inomhuskast, arr IFK Växjö.
* Lö-sö 1-2 apr, IUDM 14,13,12 mångkamp inlagt i Växjömångkampen, IFK Växjö.
* Lö 15 eller sö 23 april, DM-JDM-UDM-VDM i Terräng, arr sökes.
* Maj? DM o UDM Stafett, inlagt i Majspelen/OSK, Junespelen/IKHP eller B-Tex Cup/Villstad? Ifjol inlagt i 
Marknadsspelen/Skruvs men de vill ej i år. AnnLis kollar med OSK, även ev. byte av dag då Majspelen och 
Junespelen nu båda är sökta lördag 6 maj.
* Lag-UDM kvalomgång 1. För Norra gruppen arrangerar Jkpg-kretsen det fredag 19 maj. För Södra 
gruppen blir det troligen ett samarrangemang i Kalmar en lördag/söndag, datum ej klart.
* Lö-sö 27-28 maj, DM-JDM-UDM mångkamp, arr Ljungby FIK (Eksjö hade också sökt).
* Lö-sö 3-4 eller 10-11 juni, Stora DM-JDM-UDM, arr sökes.
* Stora VDM, arr sökes. Datum relativt lätt att sätta när arrangör är klar.
* DM 10.000m, arr sökes. Datum relativt lätt att sätta när arrangör är klar.
* Sö 16 juli, DM 5000m m.m. inlagt i Ölandsspelen, Högby IF (Oskarshamn hade också sökt).
* Lö 5 aug, DM o VDM i marathon, inlagt i Ölands Marathon, Högby IF (Växjö LK vill inte ha det 2017).
* Lag-UDM kvalomgång 2. För Norra gruppen arrangerar ev. Jkpg-kretsen/Habo FIF-04, Eksjö/Nässjö kan 
dock tillfrågas, och för Södra gruppen arrangerar Ljungby FIK lördag 26 aug.
* VDM kastmångkamp, arr sökes.
* Lö 2 sep, DM o VDM halvmarathon inlagt i ”Spring Hultsfred”, arr Hultsfreds LK (Högby hade också sökt).
* Lö 16 sep, Lag-DM, arr ev. Högby IF.
* Sö 17 sep, Lag-UDM final, arr ev. Jkpg-kretsen/Habo FIF-04
* Sö 17 sep, Långa Terräng-DM, inlagt i Ulfveloppet, Södra Vi IF.
* Lö 26 aug – sö 22 okt, DM Castorama, Hemmabanor.



Ungdomskommittén – Ari Turunen
Rapport från GM i Högby: Lite fler deltagare än ifjol. Regeln om max 8st/gren frångicks så det blev någon 
mer i några grenar, svårt att säga nej när ungdomar vill tävla. Kanske bättre att begränsa deltagandet genom
att sänka gränsen max 3 grenar/dag. Ungdomarna hade roligt och var nöjda. Gemenskap uppskattas och 
mer efterfrågas, kanske gemensam resa till något GM framöver. Bo tillsammans brukar vi göra, men nu blev 
det lite splittrat på många boenden, sommarstugor, släktingar, osv på norra Öland.
GM-läger kommer 29-30 oktober i Telekonsult Arena, Växjö. Michael Pettersson och Hedvig Nykvist är 
ansvariga. Sista anmälningsdag är om en vecka.
Vi pratade också om kommande IGM i Växjö, där gemensamt boende planeras. Vissa föräldrar kör sina 
egna race, bokar tidigt eget boende och kör själva, vilket försvårar samordning. Generellt anser vi att GM är 
en viktig tävling för ungdomarna. Därför oroande att det varit svårt att få fram arrangörer de senaste åren och
t.o.m. varit nära att bli inställt. Götalandsregionen bör vara tidigare ute med att fastställa arrangörer än på sitt
årsmöte i okt/nov inför aktuellt år.
Vi pratade också om ungdomar som gärna tränar, men inte vill tävla. Ari undrar varför. SFIFs ungdomsråd 
håller på med ett projekt nu där de har en del tankar kring detta, som kan vara intressant att ta del av. Ett 
inslag i detta ämne är ”Persaspelen” i Skåne där klisterstjärnor att fästa på nr-lappen delades ut vid 
personliga rekord, dvs resultaten jämfördes mot den aktivas egna historik/utveckling snarare än mot andra.
Därtill konstaterade vi att många (äldre) föreningsledare har varit med i många år nu, på gott och ont, och en 
riktlinje från SmFIFs sida efterfrågas när det gäller att inte arrangera finaler (dvs utslagning) för 11år o yngre.

Veterankommittén - Ronny Krönvall
För kommande års Veterancup konstaterade Ronny att tre arrangörer nu var klara. Veterankommittén har nu
ledamöter från alla tre länen, samt största klubben IFK Växjö, vilket Ronny är nöjd med. Han tog också upp 
att IVDM 200-800-3000m kommer gå samtidigt som IVSM nästa år och de aktiva får välja om man springer i 
Växjö eller Borås, resultaten kommer slås ihop.

Statistikkommittén - Markus Andersson
Anders Grönvall, som nu sammanställt all vår årsbästa-statistik i 10år, har sen ett år tillbaka meddelat att 
han planerar att sluta nu vid utgången av 2016. Detta nämndes på förra höstmötet, på årsmötet i våras samt 
i ett mailutskick till föreningarna i höstas, men ingen/inga nya har ännu anmält sig. Markus förklarade kort att 
manuell sammanställning och uppdatering i t.ex. Excel kombinerat med publicering på nätet lätt blir 
omständigt, där har AG:s databas fördelen att man bara behöver jobba med resultaten ”på väg in” i 
databasen, därefter går stegen att få fram uppdaterade listor i alla klasser & grenar, samt publicering på 
nätet relativt smidigt. Anders kan tänka sig att vara kvar som samordnare för databasen, men en/flera nya 
behöver tillkomma och göra ”grovjobbet” med att omvandla alla resultatlistor till ett format som går att mata in
i databasen. Markus visade upp en excelfil på detta där namn, klubb, resultat, gren, osv ska vara i olika 
kolumner och exakt stavning är viktig.
SFIFs Pia bidrog till diskussionen, man har varit bortskämda med Lennart Julin under många år, men nu de 
senaste åren tagit tag i frågan med ett nationellt statistiksystem. Tanken var först något ihop med FRIDA, 
men det har man släppt. Ett problem har varit att frågan legat under fokusområdet Arrangemang och därmed
haft begränsade resurser, samtidigt som man fått offerter på mångmiljonbelopp för att köpa in och underhålla
tänkbara statistiksystem. Nu har man lyft ur frågan till ett ”övergripande fokusområde”, där det kan få mer 
resurser. Under 2017 kommer SFIF undersöka vidare med detta, förhoppningsvis hitta någon 
samarbetspartner och en rimlig kostnad. Nytt statistiksystem beräknas vara på plats inom 1-3år, fram tills 
dess får vi i Småland, andra distrikt och även föreningar, ”hålla ut”¨. Nya systemet ska vara kompatibelt med 
flera befintliga friidrottsprogram så manuellt arbete mellan resultatlista och årsbästa-statistik minimeras. RF 
jobbar också med liknande frågor/system.

Lunch



UC Småland / Blekinge (Utbildning, Läger, m.m) – Markus Andersson
Markus inledde med lite bakgrund. UC står för ”Utvecklingscentrum” och är sen ca: 5 år tillbaka Svensk 
Friidrotts sätt att hantera regional utbildnings- o utvecklingsverksamhet. Av landets ca: 23 st SDF har flera 
gått samman och bildat ca: 9 st UC, för Småland dock ingen större skillnad utan mest namnet UC som 
tillkommit, vi har tidigare samarbetat med Blekinge kring utbildningar, haft uppehåll några år, och samarbetar
nu igen under ett gemensamt UC. Förutom utbildningar finns många andra sätt man kan utveckla 
verksamheten på, vi har haft ett stort ”Projekt samverkan” under några år, kört Temaveckor och annat. Det 
Markus pratade lite mer om var Lördagsträningarna i Växjös Telekonsult Arena där UC hyr kl. 13-16 alla 
lördagar under vinterhalvåret och sen kan föreningar få tillgång till dessa tider för antingen 2500kr/säsong 
eller 400kr/gång, detta innebär utökad tid från tidigare kl. 14-16. Man får samsas om utrymmet med andra 
pågående aktiviteter, för senaste informationen finns ett dokument med avbokningar på IFK Växjös hemsida.
Sen presenterade Markus kommande års planerade utbildningar och läger. Vill någon förening ha någon 
särskild kurs på hemmaplan, kontakta Ingela (tränarutbildningar) eller Michael
(funktionärsutbildningar).
Planerade utbildningar våren 2017: Föräldrautbildning finns hela tiden på webben,
Plattformen (genomförs av SISU-distrikt), 7-10 års utbildning (var/när ej klart), 10-12 års
utbildning i Eksjö/Södra Vi under april, 12-14 års utbildning i Karlskrona under februari, 14-17
års utbildning brukar vi inte köra i Småland längre utan samarbete med Gtbg,
Löpledarutbildning del 1 i Karlskrona under januari, därtill planerar vi även att ha en
Organisationsledarutbildning (ersätts nog av Föreningssmart) och funktionärsutbildningar.
Under hösten 2017 planerar vi följande: Föräldrautbildning på webben, övriga fyra som nämns alla i Växjö 
under okt/nov: 7-10 års utbildning, 10-12 års utbildning, 12-14 års utbildning, Löpledarutbildning del 1, därtill 
någon fördjupningsutbildning samt funktionärsutbildningar.
Läger 2017: Ett löpläger på våren, sen våra två stora vanliga på hösten, GM-läger födda 2004-2005 den 28-
29 okt i Växjö och UC-FIG-läger födda 1998-2003 den 24-26 nov i Växjö.

Ekonomi - Markus Andersson
En översiktlig bild av SmFIFs ekonomi presenterades med bl.a. de årliga resultaten sen 2010 som först 
handlade om tre år med minusresultat och sen några år med plus. Inför 2016 hade vi ca: 700 tusen i eget 
kapital. 2016 är budgeterat att gå +1 tusen men det inkluderar att vi sparar drygt hälften av de överblivna 
projektmedel (75 tusen) som vi fått över från ifjol och fått behålla snarare än behöva betala tillbaka till 
SFIF/Idrottslyftet. Ungefär så har vi också gjort, samt i genomsnitt följt budgeten även i
övrigt, men nyligen har det stått klart att projektpengarna fortfarande ska användas till
projekt/utveckling, inte vad som helst, och utan dessa extrapengar pekar året istället
mot ca: -40 tusen. Återstår gör bl.a. höstens utbildningar och våra två stora läger där
utfallet också kan skilja sig mot budget med ett antal tusenlappar upp/ner. Sett mot -17
ser resultatet ut att peka mot något liknande, ca: -30 tusen, om vi inte ändrar något.
Sen visades två tårtdiagram upp över SmFIFs nettointäkter och nettokostnader enligt
budgeten 2015, dvs inte helt aktuellt siffror men det spelar inte så stor roll.
Nettointäkterna är utspridda på ganska många olika där de större handlar om bidrag
från SmålandsIdrotten och Svenska Friidrottsförbundet, avgifter som föreningarna får betala och sen SmFIFs
arrangemang som genererar överskott: utbildningarna, IDM-helgen och våra två stora läger. Bland 
nettokostnaderna tar personalen upp en väldigt stor del, särskilt kanslitjänsten, så viktigt att styrelsen håller 
koll på att det jobbas med rätt/bra saker, vilket brukar stå på dagordningen vid styrelsemötena.

SmålandsIdrottens fyra fokusområden - Markus Andersson
Markus berättade att de håller på och gör om beräkningsgrunden för SDF-bidraget där 50% kommer utgå 
ifrån antal anslutna föreningar, föreningarnas LOK-stöd och studietimmar, medan de andra 50% kommer 
baseras på vad SDF:et har tänkt göra inom följande fyra fokusområden kommande året:
Livslångt idrottande: Handlar om att bredda friidrotten och inkludera fler, främst uppåt i ålder, att ungdomar 
håller på längre, fler vuxna och äldre, men inte bara uppåt i ålder utan fler barn/ungdomar också. Markus 
ritade upp triangeln (bred bredd till tunn elit) som är tänkt att bli en rektangel där triangeln finns kvar inuti, 
men även mycket verksamhet & aktiva utanför triangelns strävan mot prestation och toppresultat. Fokus 
istället på motion, hälsa, glädje, socialt och annat - som faktiskt lockar människor att idrotta - utan behov eller
intresse för resultat, prestation och jämförelser.
Värdegrund: Handlar om att idrotten ska vara baserad på glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas 
rätt att få vara med, rent spel och rättvisa (inget fusk eller doping). Handlar också om jämställdhet, mångfald,
funktionsnedsatta, m.m.
Idrott i förening: Hur en idrottsförening är uppbyggd och fungerar, arbete med detta område handlar mycket 
om ledarskapsutbildning, för föreningsledare inom föreningen, så de kan driva föreningen bättre, men också 
om utbildning/metoder för att visa för föräldrar, media och andra utanför hur en förening fungerar. Vissa kan 
t.ex. se sig som kunder snarare än medlemmar och vill ”köpa tjänster” snarare än vara med och hjälpa till.
Idrotten gör Sverige starkare: Ett påstående att påtala och motivera för politiker på olika sätt. Möten, skriva 
insändare, ha koll på översiktsplaner, detaljplaner, osv. Anläggningsfrågor hamnar under detta område.



Sport Competence   – H  enric Lilja
Henric presenterade sig, hans yrke är idrottspsykolog. Han tog upp frågeställningen vad som påverkar 
prestation och utveckling inom idrotten. Svaret är förstås träning och annat inom idrottsföreningen, men även
faktorer utanför föreningen, så som föräldrar, skola/jobb, kompisar, m.m. Expertkunskap finns, men är 
svårt/dyrt att nå. För att göra kunskapen mer tillgänglig & billigare för vanliga föreningar startade han och 
några till Sport Competence för 3år sedan, och från och med i år har de bedrivit verksamhet utåt. Deras 
system är webbaserat där de knutit 50st experter till sig, som håller 80st utbildningar/föreläsningar. Förutom 
att titta på äldre inspelningar erbjuds man som ansluten förening även vissa webinarier, dvs föreläsningar 
live, och SC gör även nya/fler inspelningar när man får tag på kunniga personer som kan bidra med nytt 
material. Möjlighet att ställa frågor till experterna finns efter att ha sett en föreläsning, antingen live eller svar 
inom 48h. Henric poängterade att detta är ett komplement till SISUs vanliga utbildningar, och de ersätter inte
verkliga möten. SC är också inriktade på icke grenspecifik kompetens. Vi fick se en inspirationsfilm, SC:s 
portal på webben där Henric rullade igenom alla experter och presenterade många av dem lite kort inkl. vilka
ämnen respektive person pratar om. Vi fick även se inledningen på Mattias Sunnerborns klipp ”Framgång är 
ett val”. Vill man prenumerera på SC:s tjänst kostar det 11.250kr/år för en hel förening. Nu närmaste året har
man även möjlighet att kostnadsfritt prova på systemet där någon enstaka person i föreningen får tillgång 
genom att SmFIF tecknat en årsprenumeration som gäller för 25st personer.

Svensk Friidrott, aktuellt – Pia Bosdotter Olson
Pia är alltså med i SFIFs styrelse och har Småland som ett av sina kontaktdistrikt.
Hon inledde sin presentation med några värdeord/ledord som att ”Svensk Friidrott
erbjuder dig originalet och rörelsen – för att vi älskar friidrott” och Svensk friidrott är
För alla, Tillsammans, Rättvis och ärlig, En utmaning, samt Din idrott – för livet. Sen
gick hon in på de fem fokusområden som lyfts fram i SFIFs verksamhetsplan 2017-
2018, som är utskickad till föreningarna och SFIF vill gärna ha in synpunkter. Varje
område innehåller basverksamhet som löper på ungefär likadant år efter år, sen kan extra fokus läggas på 
vissa saker vissa år, som framgår av VP. Pia tog området Arrangemang som exempel där basverksamhet 
handlar om alla SM-tävlingar, föreningarnas sanktioner, regelfrågor/ny bok ibland, internationella 
arrangemang, Finnkampen samt några olika utbildningar. Vid sidan om de fem områdena finns även några 
”övergripande prioriteringar” inom SFIF, nämligen: Finansiering, Organisationsöversyn, Antidoping, 
Finnkampen, Mångfaldsplan och Digitalisering. Pia gick sen igenom de fem fokusområdena och lyfte fram 
vad man kommer jobba extra med under 2017-18 enligt VP:
(Fler o bättre) Föreningar: Stärka den regionala närvaron (projekt under 2017) samt Föreningssmart (som är 
en utbildning i samarbete med SISU som kommer ersätta nuvarande Organisationsledarutbildning). Några 
föreningar har redan börjat och man siktar på att 25st ska genomgå den under 2017.
Ledare och tränare: UC, Manual för hantering av nybörjartonåringar, Webbutbildningar.
Friidrottare: Friidrottens plats i skolan, Nya tävlingsformer i grupp/mångkampsformat, Skadeförebyggande, 
Prestationscentrum, Elitidrottares förutsättningar att prestera på topp.
Arrangemang: Svenskt Grand Prix med tre GP o tre Challenge (Folksams avtal gäller även 2017, sen oklart),
utsåld Finnkamp, SM-utredningen, samverka med arrangörer/orter för internationella mästerskap (kanske 
Junior-EM i Gävle 2019).
Anläggningar: Seminarier, vid t.ex. Finnkampen.
Pia avslutade med att meddela att hon inte står till förfogande för omval vid Förbundsårsmötet till våren och 
gav oss i uppdrag att hitta en ny kandidat till SFIFs styrelse, gärna från södra Sverige. Lite på övertid (efter 
kl. 14.45) gick vi även igenom hur man ”Vaccinerar klubben” mot doping på RF:s hemsida, samt fick en lite 
utförligare beskrivning/presentation av Föreningssmart.

Skrivet av Markus Andersson


