
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 8 mars 2019 på Royal Corner Växjö, start 18 med middag.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Ronny Krönvall, AnnLis
Hellsten, hedersledamot Tommy Ursby, föreningsutvecklare Ingemar Hedin, 
UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.00, hälsade alla välkomna, särskilt Ingemar som
kommer bjudas in till alla styrelsemöten framöver. Dagordningen godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skrev på de senaste protokollen. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. 

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) SDF-konferens vid RIM i Jönköping fre-lör 24-25 maj
Vi planerar inte för någon särskild gemensam aktivitet, som t.ex. styrelsemöte, utan mest vara 
besökare vid RIM. Markus och AnnLis åker, preliminärt Ingemar också. Marina har nog för mycket 
på jobbet på fredagen och sen Lag-UDM på lördagen. Patrik har beredskap/jobb. Ronny är med och 
går på Idrottshistoriska årsmötet enligt nedan.

b) Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte lördag 25 maj i Jönköping
Ronny går på detta. Ingvar Ellbring är också tillfrågad men var upptagen.

c) SmålandsIdrottens hotell och konferensavtal 2019
En skrift som vi fått med posten till Markus/kansliet. Ingemar tar detta ex. Ingela har också fått ett ex.

d) SDF-konferens och RIM-info 27 mars i Växjö
Patrik och Ingela går på detta.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Motioner till SFIFs Förbundsårsmöte
Vi gick igenom alla 13 och SmFIFs styrelses åsikt var i linje med förbundsstyrelsen i samtliga fall 
utom för tre: Motion 3 om distriktsdomar- och tävlingsledarutbildning vid friidrottsgymnasier där vi vill 
stödja/bifalla motionen trots att vi förstår att Skolverket styr över läroplanen och SFIF har svårt att 
påverka, men får försöka. Motion 8 om krav på användning av startblock antingen för alla utom 
veteraner, alt. alla utom 11år och yngre samt veteraner, där FS vill avslå första men bifalla andra, 
medan vi tycker avslag på båda alternativen. Motion 10 om antal lag vid Lag-SM där vi säger pass.

Förbundsstyrelsen har också lämnat sex egna förslag till årsmötet, dessa gick vi inte igenom nu utan
kör ett extra styrelsemöte via mail för att ta ställning.

b) SFIFs Förbundsårsmöte 23-24 mars i Karlstad
Vi har nu kompletterat våra tidigare 4 ombud till nu totalt 8 av 9 ombud.

c) SmålandsIdrottens extra årsmöte måndag 4 mars i Växjö
Patrik var med på detta och där togs beslut om sammanslagning av Smålands Idrottsförbund och 
SISU Småland, som redan jobbat tillsammans ett antal år under namnet SmålandsIdrotten, men från
och med 2020 kommer vara en judirisk person/organisation under nya namnet RF SISU Småland.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

a) Rapporter
Friidrott 10-12år har börjat, endast 5 deltagare men mycket positivt omdöme från dessa. För 7-10år i
Växjö och 12-14år i Karlskrona går anmälningstiden ut de närmaste dagarna. Risk för att 12-14år blir
inställd pga för få anmälda, men vi har ändå ytterligare två 12-14år planerade till hösten. Senare i 
vår har vi även planerat en Distriktsdomarutbildning och Löpledarutbildning. Rasmus Elfgaard, som 
är en av våra utbildare, kommer gå en utbildarutbildning för att sen även kunna hålla i SISU-delen i 
våra kurser. Ingela meddelade även att vi kommit igång med flera UC-styrgruppsmöten på sistone, i 
styrgruppen ingår Ingela, Blekinges representant Henrik Hultman samt Patrik & Markus.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Start 1 mars, vi har nu fått pengar 314 tusen från SmålandsIdrotten. Telefon är inköpt. Markus 
skapar e-posten friidrottsutvecklare@smfif.se Ingemar kommer göra många föreningsbesök 
framöver och se hur verkligheten ser ut, föreningarnas problem/utmaningar och hur vi eller 
SmålandsIdrotten kan hjälpa dem. Bl.a. är det väldigt få ungdomar anmälda till GM i Växjö om några
veckor, vad beror det på och kan vi ändra trenden? Ingemar kommer även samla in kontaktuppgifter 
så vi kan få till en bättre fungerande kommunikation med våra föreningar och dess ledare.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson

a) Funktionärer vid Stora IDM-helgen
Som diskuterades på förra styrelsemötet har IDM-helgen ändå löst sig de senaste åren, men lite för 
mycket luckor och pussel i sista stund med funktionärer. Detta vill vi, och även IFK Växjö som stöttar
mycket med arenan, ska fungera bättre framöver. Diskussion kring krav på ett visst antal 
funktionärer per antal starter, annars högre anmälningsavgift, men inget klart beslut ännu. Vi 
informerar om läget på morgondagens årsmöte och får återkomma med något beslut på Höstmötet.

§ 8. Ungdomskommittén – Ari Turunen (Maria Jonasson ej närvarande)

a) Inför IGM
Till GM 16-17 mars i Växjö är det ca: 54 anmälda aktiva från 12 olika föreningar, varav 24 från IFK 
Växjö själva, dvs endast ca: 30st aktiva från 11 av Smålands alla andra föreningar. Ett flertal större 
arenaföreningar har bara någon/några enstaka aktiva och flera föreningar har ingen alls. Hedvig är 
en av flera distriktsledare som är på plats under GM och hon kommer sova över.

b) Höstens läger
Vi osäkra på upplägget då Idrottslyftsbidrag ej längre utbetalas för läger, vilket kommer göra det 
dyrare för föreningarna eller de aktiva själva, vilka som nu betalar. Möjligtvis kan vi köra någon 
utbildning/utveckling i samband med lägret och på så sätt fortsatt få bidrag, men oklart.

§ 9. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Inget särskilt att rapportera. Verksamhetsberättelsen blev klart sent, PDF-fil mailades ut för en dryg 
vecka sedan medan den tryckta verksionen först kom med posten idag, dagen innan årsmötet.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom mars-april.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Årsbästa-statistiken utomhus 2018 är nu klar och Markus kommer strax redigera ihop en Smålands-
Bästa. 2019 blir sista året då vi behöver sammanställa statistik själva i Småland, från ute 2020 är det
tänkt att SFIFs nationella statistiksystem ska vara igång. Lite osäkert hur vi/Markus kan få material 
från denna databas till redigerbart format utan för mycket merarbete, dvs Smålands-Bästa.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Tävlingar inomhus 2019 är klara. Första utomhus blir Terräng-DM 28 april i Oskarshamn. 
Veteranrekorden är uppdaterade, även ansvarig utgivare och en bildsida till veterantopplistorna.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Trots hyfsat deltagande i höstens utbildningar blev det ”bara” +16 tusen i 
överskott där, vilket innebär -24 tusen mot budget (+40). IDM-helgen landade också -6 tusen mot 
budget (+49 vs +55). Summarat hitintills 2019 ligger vi alltså -30 tusen mot budget som är +/-0.

§ 14. Styrelsens utvecklingsarbete
Vi planerar att ta fram en vision 2022, Stefan Fredriksson på SmålandsIdrotten är kontaktad och ska 
nog kunna arrangera en sådan arbetsdag åt oss. Vi planerar även att utveckla Höstmötet.

§ 15. Föreningarnas punkt
-

§ 16. Årsmötet
Vi träffas i möteslokalen 8.30 för att göra i ordning. Mötet inleds med parentation för Arne Olsson. På
lunchen sticker Patrik iväg och köper blommor åt Bodil. Vad vi känner till blir platsen efter Jacob 
vakant, om ingen skulle dyka upp på själva årsmötet.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare
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§ 17. Övriga frågor

a) Sammanslagning med Blekinge?
Deras ordförande Bosse Nilsson har varit i kontakt med Patrik och det lutar åt att de vill slå sig ihop 
med oss. De hade årsmöte igår torsdag och skulle skicka oss en formell skrivelse till oss därefter, 
ännu har vi inte mottagit någon. Troligtvis kommer en arbetsgrupp tillsättas som träffas några gånger
under 2019 och planerar för hur sammanslagningen ska gå till.

b) Projekt för kasttränare i Småland
Anders Axlid vid Prestationscenter Kast i Växjö har kontaktat Patrik och uttryckt intresse att driva ett 
liknande projekt som det vi nu kör med inriktning på mångkamp, fast då inriktat på kast och fokus på 
tränare snarare än aktiva. Vi skulle även då stå som arrangör och ansöka om projektmedel, medan 
Anders, Johanna Vikström, m.f. skulle genomföra projektet i praktiken.

§ 18. Nästa möte samt avslut
Efter morgondagens årsmöte och konstituerande styrelsemöte siktar vi på att ha styrelsemöten via 
telefon tisdag 23 april kl. 19.15 och onsdag 22 maj kl. 19.30. Mötet avslutades 21.17

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
26/6 §13a Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på Markus april
15/1 §13c Ta fram en vision 2022 Styrelsen 31/12
15/1 §13c Utveckla Höstmötet Styrelsen -
12/2 §2 Stavpool, fortsatt kontakt m. stavkunniga så vi kommer igång Ronny 23/4
8/3 §3d Rapport SDF-konferens och RIM-info 27 mars i Växjö Patrik, Ingela 23/4
8/3 §7a Ta fram förslag på fler funktionärer till IDM-helgen Tävl.kom, styrelsen sep
8/3 §17a Tillsätta arbetsgrupp sammanslagning med Blekinge Styrelsen, Blekinge FIF -
8/3 §17b Projekt kasttränare Patrik/Anders Axlid -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


