
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 19 oktober 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, Maria Jonasson, Ronny Krönvall och
kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.18. 
Dagordning godkändes efter tillägg av §3g och §15a & b.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokoll vid morgondagens fysiska möte. Markus läste upp 
uppdragslistan från förra mötet. TAIFs styrelsemöte ligger på §3g. Upprätta styrkort ligger kvar.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Veteranombudskonferens 21-22 okt på Bosön
Ronny åker på detta. Han skriver ihop en aktuelltrapport som mailas AnnLis och hon övertar 
ansvaret för veterankommittémötet på lördag morgon samt veteranpunkten på Höstmötet.

b) Föreningssmart - inspirationsdag lördag 28 oktober i Malmö
Patrik åker på detta.

c) Götalandsregionens föreningsträff och årsmöte söndag 29 oktober i Värnamo
Vi har hört att Habo ska dit, ev. Michael & Lasse, Markus kollar med dem om någon kan 
representera SmFIF. Varken Maria eller Ronny som bor i Värnamo kan/vill.

d) SmålandsIdrottens SDF-konferens fre-lör 17-18 nov i Växjö
Markus åker på detta, ev. även Ari på någon del av konferensen. Markus mailar inbjudan/program till
Ari och kollar med AnnLis också.

e) Brittatorps TK:s 50 års-jubileum lördag 18 nov
Arne Lundblad och Christer Svensson har uppgett att de är intresserade, de skulle återkomma 
närmare inpå. Markus kollar läget med dem. Annars alltså samma helg som SDF-konf. ovan, så 
troligen ingen från styrelsen.

f) SFIFs Ordförandekonferens 18-19 nov i Stockholm
Patrik har anmält sig och även Michael, dock oklart om han får följa med då SFIF bara bjudit in ordf.

g) Tranås AIF styrelsemöte måndag 23 okt kl. 17.30
Tyvärr är det ingen som kan/vill åka på detta, Markus meddelar dem.

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge (varken Ingela Nilsson eller Michael Ostrelius närvarande)

a) Rapporter
* Michael och Lasse Elfgaard jobbar vidare med att ta fram filmklipp till en funktionärsutbildning, Emil
Nilsson som tidigare tävlat för Habo och driver ett filmbolag är involverad i detta. Vi har 40 tusen kvar
i projektmedel som är reserverade för detta.
* Utbildningen 7-10år i Växjö har 20 deltagare, varav 2 utifrån, resten IFK Växjö.

b) Inkludering och mångfaldsprojekt i Småland för friidrott
Ingela & Patrik är involverade i detta, tillsammans med SmålandsIdrotten. En representant från 
SmålandsIdrotten kommer till vårat Höstmöte och presenterar bl.a. detta. Det har varit olika bud 
vem/vilka men senast Lisbeth Johansson, hon kan dock komma först 14.00, Markus kollar med 
Ulrika om hon kan byta plats på dagordningen och köra SFIFs punkt kl. 13.10 istället för 14.00.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Har varit fullt upp på sistone med alla föreningars sanktionsansökningar i FRIDA till 2018 och dialog 
kring detta, även planering av DM-tävlingarna 2018. En fråga som tas upp på Höstmötet plus ett 
tävlingskommittémöte på lördagen, som vi diskuterade lite kort även nu, är vilka regler vi ska ha vid 
Smålands DM för ej svenska medborgare.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen, Maria Jonasson

a) Läger 28-29 oktober
Drygt 60 anmälda nu, sista anmälningsdag är idag så några kan tillkomma. Verkar dock bli klart färre
än ifjol då det var drygt 100. Flera större arenaföreningar saknas och vanligare jnu ämfört med 
tidigare är att aktiva/föräldrar anmäler själva, snarare än att klubben gör det. Inga ledare/föräldrar är 
anmälda i år, vilket nog beror på att Michael Pettersson inte tog emot sådana ifjol, dessförinnan var 
de dock välkomna och Ari hade gärna haft flera sådana på plats i år som man kan prata med och få 
lite ledarmässig stöttning av när det gäller att ta hand om alla ungdomar. Annars har vi ledare så vi 
klarar oss, Patrik & Ingela har hjälpt till med rekryteringen. Förutom Ari själv som ledargeneral 
tillkommer Matilda Elfgaard, Yuan-Zhong Wu, Ellen Olsson, Moa Eskilsson och Cecilia Larsson. 
Dock ej Fanny Roos och Simon Assarsson som nämnts tidigare. I och med färre deltagare kommer 
budgeten på +20 tusen för lägret inte hålla, men viktigast är att lägret blir bra.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Har varit fullt upp på sistone med många klubbtävlingsresultat, t.ex. Castorama, granska 
föreningarnas alla sanktionsansökningar i FRIDA och planeringen av DM inför 2018 samt även en 
del annat nu inför Höstmötet.

§ 9. Verksamhetsplan 2017. Finns på hemsidan under Organisation. Patrik läste upp aktuella saker.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt de senaste tiden. Birgitta Eriksson har gjort färdigt inomhus och fortsatt arena utanför 
Småland. Micael Lindqvist kör landsväg. AnnLis har precis startat arena Kalmar län. Vi saknar 
statistikförare för arena Jkpg & Kronobergs län. Summerat ligger vi ganska mycket efter nu så allt 
mer tveksamt med en färdig Smålands-Bästa till inomhus-DM 2018. Men det går framåt så det blir 
färdig statistik någon gång i alla fall.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Veterancupen är slut och hade i år 182 starter. Struligt med att VDM splittrades upp på fem 
arrangemang men bra att allt genomfördes till slut i alla fall. Högby IF vann cupen som vanligt och 
deras andralag kom trea, IK Sisu tvåa. Ronny läste upp alla klassvinnare.
* Ronny åker på Veteranombudskonferens i helgen på Bosön där flera intressanta föreläsningar 
kommer hållas. Han missar därmed morgondagens styrelsemöte plus Höstmötet, AnnLis ersätter 
honom på veteranmötet lördag morgon och veteranpunkten på Höstmötet.
* Ronny föreslår ett arrangörsbidrag på 10 tusen för Stora VDM med anledning av att ingen tagit på 
sig att arrangera det i år samt att man inte gör någon större ekonomisk vinst på arrangemanget pga 
många medaljer som utdelas i förhållande till antalet starter / inkommande anmälningsavifter. T.ex. 
ville WSK inte ta på sig detta 2018 av detta skäl. Vi diskuterade dock inte Ronnys förslag närmare.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
* Inget särskilt nytt sen rapporten 21 sep så ingen ny rapport är utskickad inför detta möte.
* GM-tröjor kostade 84kr/styck vid senaste inköpet, vilket är klart mer än tidigare men känns ändå 
okej och är nog en prisnivå vi får räkna med framöver. Därmed behöver avgiften vi tar av 
föreningarna höjas från 50kr om det ska vara självkostnadspris. Vi beslutade att ta 80kr framöver.
* Med anledning av klart färre anmälda till GM-lägret kommer vi inte gå +20 tusen där, troligen ner 
mot +/-0 och då dras även prognosen för året totalt ner mot +/-0.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Spelregler för styrelsen. Vi hade inget mer att säga om detta nu.

b) Styrkort för valberedningen
Patrik har uppdaterat detta, Markus justerat layout och lagt till kontaktuppgifter till aktuella personer. 
Denna godkändes nu så kan vi dela ut den till Anders Franzén och Kalmar SK på Höstmötet.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
a) Datum för vårat Årsmöte. Beslutades bli lördagen 24 februari, även om det är sportlov och 
IJSM. Andra helger innan/efter är sämre.
b) Datum för Verksamhetsplaneringsmöte. Blir tisdagen 16 januari på IFK Växjös kansli (Patrik 
kollar med dem), samling 9.30 och mötesstart 10.00.

§ 16. Nästa möte samt avslut. Telefonmöte tisdag 21 november kl. 19:15. Mötet avslutades kl. 20.40.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
12/1 §13 Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller Alla med ansvar för något sep

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


