
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 11 oktober 2019 på Royal Corner, Växjö.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ronny Krönvall, Ari Turunen samt
personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin, kansliansvarig Markus Andersson och
på fredagens styrelsemöte UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19 efter middag och dagordningen godkändes utan
tillägg. Ett kortare vanligt styrelsemöte, och därefter framtida strategi- och utvecklingsfrågor med 
processledning av SISUs Stefan Fredriksson fre-lör under rubrikerna: sammanslagning Småland-
Blekinge, SDF:ets uppdragsbeskrivning, tjänster i framtiden samt vända trenden.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
På uppdragslistan är Ingemar på gång med texter om nya tävlingsregler för barn, registerutdrag 
samt ihop med Patrik & Ungdomskommittén träningsträffar mellan föreningar.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Götalandsregionens årsmöte och ledarträff 27 oktober i Värnamo
Bl.a. kommer man fastställa datum för Götalandsseriematcherna 2020 och ta beslut om inkommen 
motion från Göteborg och Skåne angående GM där de föreslår seedade finaler direkt i alla löpningar
och max 3 grenar/aktiv. Vi kom inte fram till något klart ställningstagande utan får ha ett mailmöte om
detta snart. Ungdomskommittén ska snart även ha telefonmöte och tar då upp frågan, ev. åsikt 
delges styrelsen. Frida Deltin som bor i Värnamo kanske kan närvara.

b) SDF-konferens med RF SISU Småland fredag-lördag 15-16 november i Växjö
Ingmar kan tänka sig att närvara.

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
* Höstens utbildningar: 12-14 år som skulle gå i Kalmar flyttas till Växjö pga inga anmälda från 
Kalmartrakten, däremot 4 st från övriga Småland/Blekinge. 12-14 år i Jönköping har sju anmälda. 
7-10 år i Ronneby 6-7 st. Domarutbildningen i Växjö 12 st. 10-12år i Karlskrona är vår sista 
utbildning i höst och där har inbjudan precis blivit klar. Det kommer även tillkomma en extra 7-10 år, 
IFK Växjö tänkte köra en intern men Ingela ser till att den uppfyller kraven för en officiell kurs. 16 st 
anmälda, dock låg avgift, men vi får UC-tilläggsbidrag så ändå bra ekonomiskt för oss.
* UC-FIG-lägret 23-24 nov i Växjö: Ingela kommer vara borta en del både innan och under själva 
lägerhelgen, så hon behöver hjälp med främst instruktörer. Ingemar anmäler sig som frivillig.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar har haft telefonkontakt med SFIFs Daniel Bergin. I onsdags träffade han Hovslätts IK, 
IK Hakarpspojkarna och Lekeryd-Svarttorp SK och de nya tävlingsreglerna för barn diskuterades. 
Felaktiga rykten sprids som drivs av personer med negativ inställning till förändringen, t.ex. att Lag-
UDM kommer slopas vilket inte alls stämmer. Ingemar planerar att sätta ihop lite fakta ”Frågor & 
Svar” och även arrangera några informationsträffar i höst/vinter. SFIFs Frida Hogstrand kommer 
även till Höstmötet och berättar om ämnet.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Wärnamo SK planerar att arrangera Stora VDM 2020 men budgeterar ett minusresultat på ca: 10 
tusen och har med anledning av det skickat in förslaget att SmFIF står för medaljkostnaderna och att
det finansieras av höjd service-avgift. Vi började diskutera men bordlade sen frågan.

§ 8. Ungdomskommittén – Ari Turunen
-

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
-

§ 10. Verksamhetsplan
-

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
-

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
-

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
-

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor

a) Höstmötet
Markus har mailat ut ett förslag på program som vi diskuterade, efter justeringar kommer det mailas 
ut till föreningarna i mitten av kommande vecka.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Fredag 8 november i Växjö, start 18.00 med middag (sen Höstmöte på lördagen). Mötet avslutades.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
15/1 §13c Ta fram en vision 2022 Styrelsen 31/12
25/9 §4a Informera klubbarna om ny tävlingsverksamhet för barn/ungd Ingemar, Markus 1/11
25/9 §4b Informera klubbarna om registerutdrag Ingemar, Markus 1/11
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik 31/12

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


