
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tis 26 juni 2018 på IFK Växjös kansli, efter middag på Hong Kong.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Maria Jonasson, Ronny Krönvall, Ari
Turunen och Jacob Brideau. Personal: UC-samordnare Ingela Nilsson och
kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.10. Dagordning godkändes (årsmötet ströks).

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skrev på protokollen från möten 23/2, 24/2, 20/3, 24/4 och 29/5. Uppdragslistan 
gicks igenom och reviderades. Vi enades om att bara använda titeln ”arbetsbeskrivning” för alla 
uppdrag inom SmFIF (inte ”styrkort”) och att dessa både ska innehålla en beskrivning vad man 
ansvarar för/ska göra, och när under året återkommande uppdrag ligger. Markus kollar med Leif om 
han gör en arbetsbeskrivning för revisorn, annars gör Markus det.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge - Jacob Brideau och Ingela Nilsson

a) Projekt Friidrottsutvecklare
Patrik och Ingela hade möte igen med SmålandsIdrotten 14 juni. En mer detaljerad 
arbetsbeskrivning för projekttjänsten är under framtagning, ihop med en målsättning vad vi vill få ut 
av projektet. Viktigt att hitta rätt person till detta uppdrag. SmålandsIdrotten verkar generösa med 
tjänstens omfattning, 50% verkar det bli nu. Finansieringen är kopplad till Idrottslyftet och inkludering
& mångfald, så vi får lyfta fram dessa delar i projektansökan även om projektet kommer jobba 
bredare med utveckling. Vi kommer vara arbetsgivare och behöver skriva ett anställningsavtal, vi har
sådana från Aris tidigare projekttjänst, även Markus & Ingelas anställningar. Friidrottsutvecklaren 
kommer åka runt i Småland och träffa föreningarna, framför allt lyssna och lära om föreningens 
nuläge och utmaningar, SmålandsIdrotten och olika typer av stöttning m.m. presenteras mer i 
bakgrunden. Saker som kommer tas upp vid ett föreningsmöte, förutom att lyssna av föreningens 
nuläge och vad de själva vill ta upp, är en beskrivning av projektet, könsfördelning i föreningen, 
utbildningsbehov, eventuell målsättning/vision, styrkor/svagheter, är föreningen öppen för alla, syn 
på träning/tävling, har man något aktuellt projekt på gång eller haft tidigare, GDPR, Metoo, 
framtidstro, beskrivning av vad SmFIF är och gör, bör vi göra något annat/nytt? Foldern om friidrott 
beskrivs, här kan föreningen lägga till information om sig och sin verksamhet i början och sen dela ut
vid nyrekrytering/information. SmålandsIdrottens olika möjligheter till stöttning beskrivs. Sen en 
sammanfattning av mötet och frågan om man ska träffas fler gånger. Viktigt att vi träffar rätt folk i 
föreningen, deras inställning till oss/föreningsutveckling påverkar mycket hur lyckat det blir.

b) Höstens utbildningar
Det tillkommer en 7-10års-utbildning i Växjö.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Ett påbörjat tävlingsprogram 2019 finns nu på hemsidan (dock ingen länk dit), ännu bara 
preliminärt inomhus och endast centrala tävlingar ute.
* Stora DM-helgen i Värnamo 2-3 juni. Markus var kontrollant lördagen, Lasse Elfgaard söndagen. 
Soligt och varmt, lite färre starter vilket kan förklaras av krock med Götalandsserien. Tyvärr 
fungerade inte eltiden så det blev så gott som enbart manuella tider.
* Stora VDM i Tranås 9-10 juni. AnnLis var på plats, både som prisutdelare och speaker. Fint väder, 
blåsigt, tidsprogrammet höll.
* Vi har haft en brist på DM-silver för seniorer på sistone pga slut på Tjalles lager, ny leverans från 
Kina är på gång.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
* Inbjudan GM har kommit från arrangören, kommittén jobbar nu med att ta fram en Smålandsvariant
som mailas ut till klubbarna i juli. Anmälan inkl. alla logipaket, matbiljetter m.m. har tidigare kunnats 
mailas till arrangören i en excelfil, men numera vill de att man matar in via Track & Field, vilket ger 
merjobb för oss. Nästa kommittémöte är 3 juli via telefon och därefter skickas inbjudan ut så fort som
möjligt. Arrangören vill ha in anmälningar senast 1 sep, så strax dessförinnan behöver vi få in det.
* Hedvig Nykvist kommer gå YALA som startar till hösten (Youth Athletics Leader Academy).

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Nu har det varit många notiser på hemsidan senaste månaden, lugnare på kansliets övriga delar. 
Markus har inte planerat att åka bort någon längre period utan tar någon/några semesterdagar här 
och där bara.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom juni-sep.
Markus kollar med IFK Sävsjö ang. deras banor.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt angående inomhus 2017/2018 som ”nästan” är klar.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterancupen har i år utökats med två sträckor, 100m och 200m. Fler starter hitintills än ifjol. 
Kommittén överväger att återgå till att varje person ska göra 3 starter under året än 2, vilket blir 
lättare nu med fler sträckor finns totalt. Framöver väntar VSM halvmarathon 30 juni i Kalmar och 
VDM 5000m 8 juli i Högby.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu pekar det mot -18 tusen. Enda nyheten sen förra 
rapporten är att vi fått ersättning av PostNord med 1124kr för ett borttappat paket, vilket blir + för oss
då vi ändå kunnat leverera beställt antal Smålands-Bästa och Kalendrar till klubben och få betalt av 
dem tack vare att vi tryckt upp fler ex från början än vad föreningarna beställt. Efter rapporten 
skickats ut har Markus fått bekräftelse på att vi kommer få ersättning 802kr för ytterligare ett 
borttappat paket, så nu pekar året mot -17 tusen.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) GDPR
Markus har gjort en sammanställning på hur personuppgifter hanteras idag inom SmFIF, inkl. en del 
rödmarkeringar där vi bör se över våra rutiner och kanske ändra för att leva upp till GDPR. Vi 
beslutade att nöja oss med ort istället för postadress för de listor som visas utåt (hemsidan och 
kalendern) för engagerade i SmFIF och SFIF (punkterna 1 & 3). Däremot fortsätter vi ha adress för 
våra utbildare (punkt 7). Vi beslutade även ha kvar listorna på personer som gått centrala 
utbildningar (punkterna 4, 5 och 6) även om de var rödmarkerade, Markus får nu ta kontakt med 
samtliga och informera att de finns med på våra listor och se till att regelbunden uppdatering av 
listorna blir mer fullständig framöver. Även för punkterna 3, 7, 8, 10 och 11 kommer berörda 
personer informeras tydligare framöver. Personuppgiftsansvarig för samtliga listor är Patrik, hanterar
listorna gör Markus i samtliga fall, för punkt 7 även Ingela.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
-

§ 16. Nästa möte samt avslut
* Tisdagarna 7 aug och 11 sep via telefon kl. 19.15.
* Mötet avslutades kl. 21.10.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Ordförande, inkl. ”ansvarig Patrik -

utgivare” och ”personalansvarig”
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Kassör Markus -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Utbildningsansvarig Jacob / Michael -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)Ingela -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Tävlingskommittén Markus -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Ungdomskommittén Ari, Maria -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Statistikkommittén Markus -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Revisorn (står en del i stadgarna) Leif / Markus -
29/5 §2 Kolla med Björn/SFIF/Idrottslyftet om hjälptränare vid UC-tidenPatrik -
26/6 §13a Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på Markus -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


