
MINNESANTECKNINGAR STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag-lördag 11-12 oktober 2019 på Royal Corner, Växjö.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ronny Krönvall, Ari Turunen samt
personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin och kansliansvarig Markus Andersson.
Under punkten Sammanslagning Småland-Blekinge även Oscar Hjerm som Blekinges
representant. Processledare från SISU: Stefan Fredriksson.

Vända trenden
Bakgrund: Minskat och/eller otillfredställande antal deltagare vid utbildningarna, DM, GM, läger, Höstmötet, 
Årsmötet, svårt att få folk till styrelse/kommittéer, etc.

Tänkbara åtgärder
Gemensamma prioriteringslistor/policys. Träffa föreningarnas styrelser och diskutera detta, t.ex. i  
tävlingssammanhang: 1. lagtävlingar, 2. mästerskap, 3. arenatävlingar, 4. väg/terräng. Här skulle SmFIF 
behöva jobba fram en tydligare prioriteringslista med annat än tävlingar inkluderat som vi förespråkar. Viktigt 
att även kunna motivera varför vi vill prioritera vissa saker. Skulle det visa sig att föreningarna inte vill eller 
upplever det svårt att t.ex. prioritera DM, ja då får SmFIF ompröva om det verkligen är något att satsa på. I 
slutändan ska vi i alla fall komma överens och dra åt samma håll. När SmFIF och föreningarna är överens 
om prioriteringar / policys blir steg 2 regelbunden kommunikation/påminnelser om detta, här behöver vi 
vända oss till tränare/ledare i föreningarna snarare än föreningarnas styrelser, eller bara till föreningens 
generella e-post. Info på hemsidan och via specifika maillistor kompletteras med att träffas i verkligheten, här
är Ingemars friidrottsutvecklartjänst viktig.

För att möta det bristande deltagandet på DM, främst juniorer och seniorer, har förslaget att minska DM-
helgen utomhus till en DM-dag tagits fram och kommer diskuteras på höstmötet. Bör underlätta för 
föreningar och aktiva att både ta på sig att arrangera DM och åka dit och tävla.

Utnyttja speakermöjligheten vid främst DM-tävlingar att kommunicera ut information från SmFIF och nå 
ledare och aktiva direkt.

Mer veteranverksamhet, t.ex. läger och bygga upp ett kontaktnät.

Mailregister till tränare i alla föreningar. Träningsträffar, passa på och förmedla information.

Hemsidan. Göra om startsidan överst som syns först och bäst. Flytta ner vänstermenyn och notiserna istället
lägga in ”Vi samarbetar med” + SISUs logga och SFIFs. Rutor för aktuella tävlingar, utbildningar och annat vi
vill prioritera och lyfta fram.

Höstmötet har vi redan diskuterat att försöka göra attraktivare. Dra ner på presentation av vanlig årlig 
verksamhet och istället presentera nyheter och ha mer diskussioner. I år t.ex. förändringen av DM-helgen 
ute, nya tävlingsregler för barn och sammanslagning Småland-Blekinge. För årsmötet har vi en formell 
dagordning att följa, men ett kortare formellt årsmöte skulle kunna följas av någon intressant föreläsning.

Styrelse och kommittéer. För att lättare få folk till dessa har vi redan jobbat på att ta fram 
uppdragsbeskrivningar de senaste åren, men går säkert att göra mer. Två ledare från Blekinge har uttryckt 
intresse att ingå i den framtida styrelsen, nu har vi ordförande + 6 ledamöter enligt stadgarna varav en plats 
vakant, det kan då utökas till ordförande + 7. I ungdomskommittén är det på gång att de riktiga ungdomarna 
tar över och Ari/Maria utgår. Tävlingskommittén fungerar idag inte så mycket som kommitté, Markus gör det 
mesta jobbet och bollar mest frågor till kommittén ibland. Angående sanktion och grenutbud i olika 
arrangemang träffas arrangörer i Skåne och jämför sina arrangemang för att alla olika grenar ska erbjudas i 
lite jämnare utsträckning. Låter intressant men nog svårt att locka Smålandsarrangörer till ett sådant möte?  
Kan dock nämnas på Höstmötet. Interna KM skulle kunna kompletteras med udda grenar och öppnas upp 
för deltagare utifrån. Statistikkommittén har nu några årsbästa-statistikförare, men om SFIFs system tar över 
det jobbet återstår även här att Markus gör det mesta och inte så mycket kommittéarbete i övrigt.

Tjänster i framtiden
Bakgrund: Ingemars projekttjänst är finansierad t.o.m. augusti 2019 men vi skulle vilja fortsätta därefter, 
Ingela planerar att gå i pension 2022 och Markus är ganska flexibel med innehållet i kanslitjänsten men 
intresserad av att gå ner i arbetstid, helst inte upp.

Tänkbara åtgärder
För Ingemars friidrottsutvecklartjänst siktar vi på att starta ett nytt projekt från september 2019 med delvis 
samma innehåll (ut i verkligheten och träffa föreningar och ledare) men delvis ny inriktning då ett projekt 
definitionsmässigt är tillfälligt, så en fortsättning med exakt samma innehåll beviljas ej. Ny inriktning kan vara 
arrangera friidrott med familjtema, att barn, ungdomar, vuxna och veteraner tränar / tävlar tillsammans.



För utbildningstjänsten planerar vi att undersöka närmare om vi kan få hjälp av Friidrottsgymnasiet i Växjö 
med att planera och arrangera utbildningar. Enligt ett gamalt avtal mellan SFIF och RIG ska 10% tjänst vara 
tillgänglig för SFIF/SDF att utnyttja, det har dock inte använts och glömts bort. De arbetsuppgifter som 
återstår får vi försöka rekrytera någon ny person till, ideell eller arvoderad, kanske återgå till att försöka ha en
utbildningsansvarig i styrelsen, alternativt lägga in dessa uppgifter i kanslitjänsten. Att samarbeta mer med 
FIG är vi intresserade av oavsett om vi kan få tillgång till 10% tjänst därifrån eller ej.

Kanslitjänsten är nu på 80%, Småland har ca: 100 föreningar och Blekinge 20, att slå ihop SDF:en ökar 
verksamheten med ca: 20%, vissa arbetsuppgifter är dock oberoende av verksamhetens storlek så total 
arbetsbelastning ökar klart mindre, kanske lagom i nivå med kostnaden ca: 3000kr/mån för att lägga över 
delar av ekonomin på Idrottsservice Småland AB, det motsvarar 8% tjänst. Markus siktar på att lägga över 
ekonomin redan 2020-01-01 medan sammanslagning planeras ske 1 år senare. Vi har i dagsläget inget 
förslag på hur alternativtet att Markus tar över utbildningarna 2022 ska gå till utan att tjänsten går över 80%.

Sammanslagning Småland-Blekinge

Namn. Vi diskuterade både ”Småland-Blekinge Friidrottsförbund”, ”Region Sydost Friidrottsförbund” och 
”Sydost Friidrottsförbund”. Inga skarpa åsikter om något, Småland-Blekinge är tydligare, Sydost 
kortare/enkare. Bland övriga SDF lär det bli blandat med nya och gamla namn i framtiden så vårat namn 
kommer passa in oavsett vad vi väljer.

Logotype. Smålands är röd-gul och har två löpare som bakgrund och ”Friidrott Småland” i stor text ovanpå. 
Blekinges är grön-vit, även här en löpare, några slingor från löparen till ett löv och ovanför slingan står 
Blekinge Friidrott. Inte heller här några skarpa åsikter, men bra om vi tar med oss gemensamma delar så 
man känner igen något. Löpare är gemensamt, Blekinge har faktiskt även haft röda tröjor vid GM så den 
färgen kanske funkar. Antingen sätter man båda loggorna tätt bredvid varandra, eller delvis bakar ihop dem, 
eller tar fram något helt nytt. Vid GM-lägret skulle ungdomarna kunna få i uppgift att rita något förslag, 
kanske kommer de fram till något bra/användningsbart.

Stadgar/formalia. Distriktsindelningen regleras i SFIFs stadgar, så vi behöver få ett beslut på 
Förbundsårsmötet att ändra där. Om organisationsutredningen inte känner sig klara för ett beslut så att  
förbundsstyrelsen aldrig lägger något förslag till FM-20 om att slå ihop SDF, då får vi själva skriva en motion i
förväg att enbart slå ihop Småland-Blekinge. Det kan också bli så att ett förslag läggs fram men osäkert om 
det röstas igenom, då kan vi tilläggsyrka att i alla fall Småland-Blekinge ska slås ihop vid årsskiftet 20/21. Vid
sidan om denna stadgeändring behöver Blekinge FIF ha ett (eller två?) årsmöten som beslutar om 
nerläggning och att nuvarande organisationen Smålands FIF, som finns kvar men byter namn, tar över 
verksamhet, tillgångar och skulder. Även Smålands FIF behöver ha ett årsmötesbeslut på namnbyte och 
övertagande av verksamhet, tillgångar och skulder. Blekinge FIF har tappat bort sina stadgar, men planerar 
att rösta igenom identiska som Småland nu har på kommande årsmöte, så ingen skillnad där.

Styrelse/kommittéer. Från Blekinge har Lars Molin och Lisbeth Nilsson uttryckt intresse att gå med i den 
nya styrelsen efter sammanslagningen. Smålands stadgar säger nu att styrelsen ska bestå av ordförande 
plus 6 ledamöter, men en plats är nu vakant, ändras stadgarna till ordförande plus 7 finns två platser för 
Blekinge. Smålands valberedning består nu av tre personer, en från varje län, i framtiden utökas det 
lämpligtvis med en person från Blekinge. Blekinge har inga kommittéer, men Peter Persson som nu ansvarar
för DM & GM är intresserad av att gå med i den framtida tävlingskommittén. Binai Ahmad har varit med i 
YALA och kan tillfrågas om hon är intresserad av att gå med i ungdomskommittén. Blekinge har även ett 
flertal eldsjälar på veteransidan meddelar Oscar, bl.a. Marie Grahn och Lars Smedjebäck. Ambitionen är 
såklart att fånga upp de engagerade ledare som finns i Blekinge och försöka få med dem i det nya förbundet.
Oscar själv är osäker på sitt framtida engagemang, vi får se där.

DM-tävlingar. Både vi och Blekinge har tunna startfält i främst senior- och juniorklasserna. Blekinge har inte 
haft separata DM-tävlingar utan istället satt DM-status på enskilda grenar i befintliga arenaarrangemang. 
Vissa vanligare grenar som t.ex. 60m och längd har körts varje år, andra vartannat. Detta liknar Smålands 
nya förslag  till 2020 att ändra DM-helgen ute till en DM-dag, där hälften av grenarna körs ett år, andra 
hälften året därpå. Vi slår även ihop klasserna 12-13, 14-15 samt 17-19-senior för att koncentrera 
deltagandet. Blekinge har redan 2års-klasserna 13-15-17-19-sen. Summerat lär vi inte ha några problem att 
komma överens om vilka klasser och grenar som ska ha DM i framtiden.
DM-medaljer. Här har Småland ett lager värt ca: 100 tusen som räcker några år framåt, vi är överens om att 
det inte är försvarbart att kassera dessa, utan vi fortsätter dela ut tills flertalet är slut. Blekinge har inget 
större lager och får fortsätta köpa in tills vi har en gemensam medalj om några år.

GM. I Blekinge har distriktet stått för startavgifter och gemensam bussresa, även haft gemensamma träffar 
för de aktiva innan tävlingen. Småland ställer sig positiv till sådant, men är svårare att få till i ett geografiskt 



större distrikt. I Småland har föreningarna själva stått för resor och avgifter. Vi funderar dock på att 
komplettera det GM-läger vi har på hösten inomhus med ett på våren/sommaren för att få till mer 
sammanhållning de aktiva i mellan. Varken Blekinge eller Småland har nu några kvalgränser till GM utan 
tycker att alla intresserade får plats. Vi är dock tveksamma om Göteborgs och Skånes förslag på max 3 
grenar/aktiv är lagom, den gränsen har vi ett mindre antal aktiva som överskrider.

Statistik. Blekinge har distriktsrekord även om de nog inte är helt uppdaterade, Oscar kan fixa det. 
Smålands och Blekinges respektive distriktsrekord 2020-12-31 sparas/arkiveras, som mycket annat, men 
därefter slås listorna ihop till en gemensam. Topplistor och annan statistik blir svårare att få fram komplett 
från Blekinges sida, KA2 och Gnistan har nog. Årsbästa-statistik för nu Småland själv, men här ska SFIF 
ordna detta från 2020. Småland har även massa blandad statistik i Verksamhetsberättelsen, det mesta bara 
för det aktuella året, men även några historiska sammanställningar. Oscar fick ett exemplar att bläddra i.

Sanktionshantering/FRIDA. Nu är det Bosse eller Lars som sköter det för Blekinges del, inloggningen är 
personlig så här får de fortsätta hantera, tills SFIF antingen slagit ihop SDF:en i FRIDA så Markus kommer åt
Blekinges arrangemang, eller slopat FRIDA och ersatt det med något nytt, som vi förstått ska ske.

Ekonomin. Oscar har fått info om Smålands Service-avgift 550-8000kr per förening och Arrangörsavgift 1kr /
start vid sanktionerade arrangemang, han tar med sig det till Blekinge och stämmer av med några om de tror
det vore okej för Blekinges föreningar i framtiden. Oscar vet inte hur mycket SDF-bidrag Blekinge får, men 
kollar upp. Blekinge har knappt 60 tusen i kassan för tillfället som nya organisationen får ta över, 0 skulder.

Utbildningar, läger och lördagsträningar i Telekonsult Arena. Här kör vi redan gemensamt sedan några 
år tillbaka, så ingen förändring i framtiden.

Arkiverat material. Typ verksamhetsberättelser, jubileumsskrifter, massa andra typer av skrifter, 
dokumentation, protokoll, etc. Oscar är osäker på vad Blekinge har men kollar upp. Småland har massor på 
olika ställen, förteckningar finns som Markus mailar.

Skrivet av Markus Andersson.


