
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 14 januari 2020 kl. 10-16 på IFK Växjös kansli.
Närvarande: Patrik Eklund, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten, Marina Karlsson, Ari
Turunen samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin, UC-samordnare Ingela
Nilsson och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 10.13 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skrev på de senaste protokollen. På uppdragslistan står nu endast 
föreningsgemensamma träningar, som får ligga kvar. Oskarshamns SK och Kalmar SK har startat 
planering för gemensamma träningar, tanken är nu något likt ett läger med utbildning.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Organisationsutredningen
Vi har inte fått något riktigt svar från Östergötalands FIF hur de tänker gå vidare, men Patrik har haft 
telefonkontakt och det lutar åt att de vill gå samman med Närke och Värmland snarare än med oss.

b) Förbundsårsmötet 28-29 mars i Uppsala
Intresseanmälan att vara Smålandsombud (preliminärt 9 platser) ska vara oss tillhanda senast 28 
januari, därefter utser vi ombuden. Hitintills har sex personer anmält intresse: Patrik, Markus, 
Ingemar, Carl Hedin och två från IFK Växjö, Elizabeth Franklin Nordin (ordf) plus antingen Fredrik 
Ahlström eller Mikaela Wieslander.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
UC-styrgruppen hade möte 17 dec och har nästa 3 mars. Enda utbildningen som återstår av höstens
är 10-12år i Karlskrona som har sin andra del sista helgen i januari. Just nu saknas dock instruktörer
så det behöver lösas lite snabbt. För 2020 lägger Markus nu ut planeringen på UC-hemsidan. Det 
tillkommer kanske någon 7-10år. För UC-FIG-lägret kan nämnas att utvärderingen pekar på att flera 
aktiva saknade dubbla övernattningar och några hade velat ha social aktivitet på kvällen, värt att 
tänka på till 2020 års läger. Slopat Idrottslyftsbidrag verkar inte ha påverkat så mycket.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar planerar som tidigare nämnts att arrangera informationsträffar i Jönköping, Växjö och 
Kalmar angående de nya tävlingsreglerna för barn. 

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Inför IDM-helgen 1-2 feb är inbjudan ute, arrangemanget skapat på EasyRecord.se och några 
anmälningar har inkommit både med funktionärer och aktiva. Markus jobbar vidare med funktionärs-
rekryteringen. Sett mot utomhus saknas datum/arrangör för Terräng-DM, Lag-UDM match 1, Lag-
DM och DM dag 2, några förfrågningar ligger ute och Ingemar & Marina hjälper nu till.

§ 8. Ungdomskommittén – Ari Turunen (Maria Jonasson ej närvarande)
Kommittén hade nyligen telefonmöte. Inbjudan till IGM är strax klar. Gemensamt boende på hårt 
underlag ger mer sammanhållning, men vissa har velat bo själva på hotell och blir det för få kvar 
utgår det gemensamma boendealternativet, vi får se. Anmälningar av aktiva ska vara till U-kom 
senast 17 feb. Distriktsledare blir preliminärt Maria och Carl.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Markus ligger bra till med Verksamhetsberättelsen, efterfrågar text om projekten (har fått av kast). 
Lågt notisflöde på hemsidan senaste tiden, men snart tävlingssäsong inomhus. Annars har Markus 
jobbat med verksamhetsplan, budget, bokslut och SDF-bidragsansökan på sistone.

§ 10. Verksamhetsplan och verksamhetsidé för 2020
Detta arbetade vi med under eftermiddagen. Vi gick igenom Verksamhetsplanen 2020, som ligger på
hemsidan under Organisation och uppdateras kontinuerligt, SDF-bidragsansökan till RF-SISU 
Småland som Markus skickar in imorgon och pratade andra saker att göra. I VP la vi till att 
kastprojektet har träffar 18 jan, 8 feb och 4 april, att vet-kom har möte 21 mars, att Ingemar håller i 
informationsträffar om nya tävlingsregler för barn i Jkpg, Växjö och Kalmar senast i april, att 

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Ingemar/ungdomskommittén ska bjuda in friidrottsintresserade yngre aktiva att hjälpa till lite vid 
sidan om u-kom med GM, läger och kanske annat, samt att vi ska informera föreningarna om 
skadefriprojektet Frisk friidrott. Flera av dessa saker lades även till på SDF-bidragsansökan, och där 
även att Ingemar kommer erbjuda vårat framtagna material inom jämställdhet & mångfald vid sina 
föreningsbesök/träffar, att vi ska tipsa föreningarna om kommuners temadagar/veckor inom samma 
ämne, att vi ska försöka arrangera en Unga ledar-utbildning eller träffar igen, samt att vi ska ta fram 
hållbarhetspolicy för miljö/hälsa för vår egen del och som tips mot föreningarna, aktuella saker där 
kan vara samåkning, nyttiga alternativ i kioskförsäljning, källsortering, m.m.

Vid sidan om VP och SDF-bidragsansökan diskuterade vi fler saker att göra. Träningsläger för 
tränare, flera träffar, och samla in mailadresser till dessa. Veterandag? Ronny ställer frågan till Anna 
Ek och Peter Hackenschmidt, fler aktiva veteraner är ett sätt att säkra upp friidrottsengagerade 
vuxna som även kan fungera som ledare, tränare och funktionärer. Höstmötet 2020 fylls nog av 
distriktssammanslagningen så vi lägger inte in några nya större/intressanta punkter i år. Vi 
diskuterade också att ta fram en prioritetlista som sen ska stämmas av med föreningarna så att vi 
drar åt samma håll, förslagsvis: 1. lagtävlingar, 2. mästerskap, 3. arenatävlingar och 4. väg/terräng. 
Vi ska även skriva ner en motivering varför/hur vi resonerat. Bl.a. har vi hört många aktiva som lyft 
fram Lag-UDM som ett viktigt minne och orsak till att de fortsatt med friidrott. Lag- och klubbkänsla 
är viktigt. Angående arenatävlingar funderar vi även på om man kan samordna och förbättra 
grenutbudet så att även ovanligare grenar t.ex. lång häck och hinder arrangeras i alla fall 
någon/några gånger per säsong.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Årsbästa-statistiken utomhus 2019 ligger nu ute på nätet i en första version. En hel del 
kompletteringar återstår.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
IVDM avgjordes i söndags. Ronny har nya Smålandsrekord att uppdatera. Det nationella 
statistiksystemet för veteranresultat behöver rättas här och där, felstavningar på namn tolkas som 
olika personer så att en person får med två resultat, och liknande. Veterancupsmedaljer är beställda.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
2019 slutade på -63 tusen mot budget +/-0. Utbildningarna -59 tusen mot budget förklarar det mesta.
Andra större avvikelser mot budget var +27 tusen för medaljerna, som är en engångseffekt av 
uppvärderat medaljlager, samt +9 tusen i SDF-bidrag från RF-SISU Småland. Dessa två positiva 
saker vägs upp av många mindre avvikelser åt minushållet. 
Sett mot 2020 pekar budgeten mot -40 tusen om vi inte ändrar något. Det mesta är likt 2019. 
Skillnader är utbildningsverksamheten som alltid varierar lite år från år, uppräknade löner, lite mer 
kostnader för möten i och med att vi numera har UC-möten, att SmFIF står för logikostnaderna för 
samtliga Smålandsombud vid FM samt fler deltagare (Blekinge) vid Höstmötet. En till skillnad blir 
också ingen kostnad längre för arvode till statistikförarna i och med att SFIFs nationella system tar 
över statistikarbetet. Ingen ändring beslutades dvs vi kör på -40 tusen.

§ 14. Föreningarnas punkt
Wärnamo SK fyller 80 år i år och kommer fira detta i höst, inbjudan till SmFIF kommer.

§ 15. Årsmötet
I styrelsen planerar Ari att sluta, medan Ronny och Marina kan tänka sig omval. AnnLis och Maria 
har 1år kvar. Vi har även en vakant plats att fylla 1år framåt. Carl Hedin som är ny i 
ungdomskommittén kan tillfrågas om att bli u-kom-ordförande och även ta en styrelseplats i Aris 
ställe. En annan sak inför årsmötet är att Eskil Ljunggren avlidit = parentation.

§ 16. Övriga frågor

a) Framsida verksamhetsberättelsen
Vi bestämde foton på en senior, en ungdom, en veteran och en parafriidrottare.

b) Förtjänstplakett förslag
Vi föreslog och beslutade Fanny Roos och David Nilsson som aktiva för stora insatser och även 
Wärnamo SK:s två eltidsfunktionärer under 40års tid Kjell Hillbom och Bert Konijnendijk.

§ 17. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte tisdag 18 februari kl. 19.15. Mötet avslutades kl. 15.56.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik
14/1 §10 Bjuda in yngre aktiva att hjälpa till lite vid sidan om u-kom Ingemar, U-kom
14/1 §10 Tipsa IF om kommuners satsningar inom jämställdhet/mångfald Markus
14/1 §10 Försöka arrangera Unga-ledarutbildning/träffar Ungdomskommittén/styr?
14/1 §10 Ta fram hållbarhetspolicy miljö/hälsa Styrelsen
14/1 §10 Träningsläger för tränare/träffar ?
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
14/1 §10 Ta fram en prioritetlista tävlingar inkl. motivering Styrelsen
14/1 §10 Samordna grenutbudet i arenatävlingar så t.ex. lång häck finns Tävlingskommittén

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


