
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 19 oktober 2018 på Royal Corner i Växjö.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Maria Jonasson, Ronny Krönvall, 
AnnLis Hellsten, hedersledamot Tommy Ursby, UC-samordnare Ingela Nilsson och
kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.00 efter att vi ätit middag.
Dagordningen godkändes efter tillägg av §15 c och d.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skrev på protokollen från 26/6, 7/8 och 11/9. Uppdragslistan gicks igenom och 
reviderades, de flesta punkter får ligga kvar. Angående hjälptränare vid UC-tiden har IFK Växjö nu 
ansökt om Idrottslyftsbidrag för detta och fått beviljat 12.600kr. Planering återstår med vilka ledare, 
vilka grenar och vid vilka lördagar, bör bli klart inom kort.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Götalandsregionens föreningsträff och årsmöte i Värnamo 28 oktober
Ingen representant som det ser ut nu.

b) Jönköpings folkrörelsearkivs extra årsmöte söndag 12 november
Kanske Ingvar Ellbring, tillfrågas imorgon.

c) Ordförandekonferens i Stockholm 17-18 november
Patrik åker.

d) Mötesplats för SDF i Växjö 24 november
Datumet är flyttat till 9 februari 2019. Vi avvaktar med att utse representanter.

§ 4. Förbundsfrågor
Till Höstmötet kommer både Ulrika Pizzeghello och Toralf Nilsson från SFIFs styrelse.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson (Jacob Brideau ej närvarande)

a) Rapporter
* Utbildningar höst. Vi har två 7-10års-utbildningar, en i Jönköping och den andra i Växjö, båda med 
ca: 10 deltagare. Vi har även en 10-12års-utbildning i Kalmar med 11 deltagare. För 12-14år i Växjö 
har anmälningstiden inte gått ut ännu, där kommer del 2 gå samtidigt som UC-FIG-lägret, som bytt 
helg, dessutom har IF Udd ett läger så det blir fullt i Telekonsult Arena den helgen.
* UC-FIG-lägret. Det mesta med planeringen är klart.
* Utbildningar 2019. Nytt upplägg på utbildningarna, en dag tillkommer, plus en del på webben. SFIF
vill / planerar att köra igång detta redan 1/1 -19, men utbildningsledare för detta är inte klara vare sig 
i Småland eller andra UC:n, så Ingela med flera anser att man bör skjuta på dessa nyheter till hösten
eller 2020. Smålands utbildningsplan för 2019 är därmed osäker i dagsläget. Det kommer diskuteras
på ett UC-samordnar-möte på SFIFs kansli 29/11 som Ingela kommer vara med på.

b) Projekt Friidrottsutvecklare
Ännu ett möte om detta har genomförts med SmålandsIdrotten (Patrik, Ingela, Rasmus Ax och 
Stefan Fredriksson). De börjar närma sig slutet på planering och snart dags att starta upp projektet, 
preliminärt den 1/1 -19. Klart är nu att SmålandsIdrotten finansierar en 75%-tjänst under 1,5 år, det 
blir oreglerad arbetstid med en hel del kvällar, helger, resor och ibland övernattningar. 
Avstämningsmöten planeras att hållas varje kvartal. Vi har två tänkbara kandidater som Patrik pratar
lite mer med, men vi vill gärna få tips på fler. Viktigt med en bra lyssnare, som även kan gå ut med 
information på ett bra sätt. Återstår att göra är att ta fram ett skattningsverktyg som 
Friidrottsutvecklaren kommer skicka ut till en förening inför ett föreningsbesök.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* DM-tävlingar som gått efter förra styrelsemötet är Lag-DM, Långa Terräng-DM och 10.000m. För 
terrängen rapporterar AnnLis att några råkade springa fel pga en gammal snitsel hängde kvar på ett 
ställe. Idén ha också uppstått att eventuellt ha med veteranklasser nästa år för ökat deltagande, tas 
upp på Höstmötet imorgon.
* Ansökningsperioden september är nu slut. Många ansökningar eller besked saknas dock. En del 
oklarheter även med SM och GM. Markus frågar och har en dialog med många arrangörer för att få 
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klarhet i 2019 års program. Förhoppningsvis blir det mesta klart till, vid, eller strax efter Höstmötet.
* Lag-UDM. Har varit en diskussion om flera tänkbara förändringar. I år provade vi Mixklass 11år. 
Inga fler förändringar är just nu föreslagna till 2019.
* IDM-viktkastning. Utgår 2019 och framöver pga nästan inga alls som deltagit de år vi kört. Kräver 
en extra arrangörsinsats då det behöver köras inne i Tipshallen.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson (Ari Turunen ej närvarande)
* GM 15-16 sep i Eslöv upplevdes som ett bra arrangemang, go stämning. Fortsatt minskat antal 
deltagare från Smålands sida, men i distriktskampen ändå ett litet lyft i poängställningen.
* GM-lägret 27-28 okt i Växjö. Vi hoppas på många deltagare. Ca: 70st nu när anmälningstiden 
håller på att gå ut, vilket är ungefär som ifjol. Nu är även ledare välkomna, hoppas det kommer ett 
antal. Ungdomar som tränar friidrott men inte vill tävla åker även i mindre utsträckning på läger.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
* Många notiser under sep, sen nästan inga i okt.
* Många resultatlistor inlagda i tävlingsprogrammet juli-aug-sep-okt, inkl. många klubbtävlingar och 
Castoramor som ger jobb med DM-castorama-listan.
* Granskning av FRIDA-ansökningar och dialog med föreningarna för att ta fram tävlingsprogrammet
2019. Även fundera och diskutera hur DM-tävlingarna ska placeras.
* Förberedelser inför Höstmötet.
* Ronny efterfrågar en större länk till Veteranhemsidan, Markus ordnar det.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom närmaste tiden bakåt och framåt.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Micael Lindqvist som jobbar med landsväg har efterfrågat hjälp. Han och Anders Grönvall kommer 
ha eller har haft ett möte där han får tips på hur man kan jobba effektivare. Markus nämnde detta i 
senaste aktuelltmailet men ingen har svarat. Ett år till ungefär behöver vi föra årsbästa-statistik i 
Småland, sen ska SFIFs nationella system vara på plats. AnnLis nämner att det i vissa resultatlistor 
känns oklart vilka vikter som använts, bra om det alltid anges, annars är det kul med statistik.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Kommittén har möte imorgon.
* Veterancupen 2018 är klar, färre deltagare än tidigare trots att 100m & 200m tillkommit.
* Ronny åker inte på den årliga Veteranombudskonferensen i nov pga ögonoperation.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu pekar det mot -15 tusen. Nytt nu är att vårens 
utbildningar som varit budgeterat +35 tusen och sedan tidigare uppskattats gått +10 tusen nu 
definitivt landat på +5,5 tusen. Götalands 13-14 år är budgeterat -5 tusen och ser ut att landa på -6,5
tusen, här återstår eventuell reseräkning och exakt värde på vårat tröjlager. Utfallet för Lag-UDM har
också justerats lite i denna rapport pga en inkommen reseräkning.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Fortbildning för styrelsen? Patrik kollar med SmålandsIdrotten.

§ 14. Föreningarnas punkt
Här kommer Friidrottsutvecklaren ge oss mer input framöver.

§ 15. Övriga frågor

a) Höstmötet
Lokalen öppnar kl. 9 med gemensamma förberedelser. Mötesstart kl. 10. Få anmälda. Vi 
diskuterade marknadsföring / informationsspridning och beslutade att starta upp ett Instagramkonto.

b) Instruktörer på lördagarna. Är på gång.

c) Datum årsmöte 2019. Lutar åt lördag 16 mars, kanske flyttar IGM dit och då tar vi nog 9 mars.

d) Arne Olsson. Avled 14 september. Tommy har skrivit en text som Markus lägger upp på 
hemsidan. Vi skänker 500 kr till Reumatikerförbundet.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Tisdag 27 nov kl. 19.15 via telefon. VP-möte 15 jan 2019 kl. 10, ort ej bestämd. Mötet avslutades.
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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 Utbildningsansvarig Jacob / Michael -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)Ingela -
26/6 §13a Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på Markus -
7/8 §5a Kolla med Michael O ang filmning till grenfunktionärsutbildn. Jacob 11/9
19/10 §13 Kolla tänkbar fortbildning för styrelsen med SmålandsIdrotten Patrik 27/11
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