
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 20 mars 2020 kl. 18 (middag) på Royal Corner, Växjö.
Närvarande: Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Marina Karlsson, Maria Jonasson,
Ronny Krönvall (via telefon) Ari Turunen (via tel) samt personal: friidrottsutvecklare
Ingemar Hedin, UC-samordnare Ingela Nilsson och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet kl. 19.05 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte.
På uppdragslistan har det inte hänt så mycket utan allt ligger kvar, vissa saker har i alla fall rört sig 
framåt. Patrik föreslår att ”prioritetslistan” döps om till ”Samsynsdokument”.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Årsmöte Smålands Idrottshistoriska Sällskap söndag 19 april i Nybro
Patrik är intresserad, fick inbjudan & dagordning av Markus och anmäler sig själv.

b) Jönköpings läns folkrörelsearkiv vill ha nomineringar till sin styrelse
Vi har ingen att nominera. Ronny och Ingvar Ellbring har åkt på deras årsmöte ibland.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Förbundsårsmötet inställt / flyttat till 21-22 november
Mer information kommer. Håller tidsplanen för Distriktssammanslagningen? Nya kontaktförsök med 
Östergötaland planeras. Vi diskuterar motioner och styrelseförslag i höst.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
Information om Projektstöd IF har gått ut till föreningarna. UC-styrgruppen hade möte 3 mars. 
Löpledarutbildningen har nu 7 anmälda och 7-10år har 10 anmälda.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
En informationsträff om Nya tävlingsregler för barn kommer hållas i Jönköping 31 mars men då bara 
för Jönköpings Friidrottskrets, fler träffar planeras senare i Eksjö, Växjö och Kalmar. Planeringen har
förskjutits av Covid-19. Ingemar närvarade nyligen på SFIFs informationsträff om nya 
statistiksystemet, det är klart och testas för närvarande, lanseras senare i vår. Svenska 
årsbästalistor kommer finnas på nätet kostnadsfritt, därutöver kommer föreningar kunna 
prenumerera för att få klubbstatistik, kostnad ca: 4 tusen för en normalstor friidrottsförening. 
Småland kommer få en gratis prenumeration i utbyte mot att vi marknadsför systemet gentemot 
föreningarna. Alla större friidrottsprogram är anpassade för att kunna skicka resultat till systemet, 
därutöver kommer mindre arrangemang behöva fylla i en excelmall och skicka in till SFIF. På denna 
träff informerades även om att FRIDA kommer bytas ut, så även nuvarande hemsidan friidrott.se. 
Vårat Friidrottsutvecklar-projekt löper t.o.m. aug, sen har vi inte finansiering längre, men Ingemar 
planerar att jobba vidare ideellt med den verksamhet han nu har satt igång.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
KA2 IF har frågat efter att få vara med utom tävlan i Lag-UDM. Vi ställer oss positiva men kollar med
årsmötet imorgon också. Fler lag ökar sannolikheten för att 11års-klassen inte hinns med inom 3h 
som är en riktlinje enligt Nya tävlingsregler för barn, men det ser vi inte som något hinder då barnen 
inte är sysslolösa utan hejar på sina lagkamrater när de inte själv tävlar. 11 års-klassen kommer inte 
ge några DM-poäng till Eric Walls vandringspris och i resultatlistan visas enbart lagpoängen, inga 
grenresultat.
Annars på tävlingsfronten så har många arrangemang ställts in eller flyttats nu i mars och i viss mån 
även april-maj pga Covid-19.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen
GM i Göteborg ställdes in. Vi hade 45 anmälda aktiva vilket nog är lägsta någonsin. Som diskuterats 
många gånger tidigare, även om friidrotten tappat så att färre aktiva finns, så finns det fler än såhär, 
men de tävlar inte eller väljer andra tävlingar pga att föräldrarna och den aktive själv anmäler sig och
planerar sitt tävlande, snarare än att någon ledare från föreningen styr upp det. Så ser det i ökad 
utsträckning ut i allt fler föreningar.
Utse kontaktperson för Trygg Idrott gentemot RF-SISU Småland. Gör vi imorgon på konstituerande.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 9. Kansliet – Markus Andersson
På hemsidan några mästerskap på sistone som ställts in och därmed färre notiser, istället två om 
Covid-19. Annars årsmötesförberedelser. Verksamhetsberättelsen har även skickats ut till 
arenaföreningar i Blekinge och Östergötaland.

§ 10. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom mars-juni. I april planerar Ingemar att skicka ut en enkät till föreningarna med 
frågan vilka ledare de har, vilka uppgifter de har och vilka utbildningar de har gått.
Denna verksamhetsplan är mer likt en aktivitetskalender i datumordning, Markus har skrivit ihop en 
Verksamhetsplan 2020 där olika saker att göra är kategoriserade ungeför kommité för kommitté, 
detta upplägg passar bättre som ett förslag att presentera för föreningarna inför årsmötet.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Årsbästa-statistiken utomhus 2019 är fortfarande ”nästan klar”, Anders Grönvall jobbar med det 
sista. Sen från inomhus 2020 tar SFIFs nya statistiksystem över och då läggs kommittén ner.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
För veterantävlingarna utomhus saknas datum för VDM kastmångkamp. Veterancupsmedaljerna är 
levererade till AnnLis som delar ut imorgon eller skickar med mötesdeltagare/post. AnnLis får även 
prata om planerad veteranverksamhet imorgon i Ronnys ställe.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
I senaste rapporten pekar budgeten 2020 på -78 tusen och sen dess har höstens utbildningar slutat 
+38 vilket är -5 mot budget, IDM-helgen slutade +45 vilket är -1 mot budget och från RF-SISU 
Småland har vi fått förhandsbesked att vi kommer få 161 tusen vilket är -9 mot budget. Summerat 
pekar alltså budgeten nu mot -85 tusen.
Markus har räknat på ett antal olika tänkbara åtgärder för att få ekonomin i balans. Vi diskuterade 
och beslutade att stryka telefonersättningar, reseersättningar, dra ner på fysiska möten till enbart 
VP-mötet i januari och ingen övernattning vid årsmötet och höstmötet, samt att även GM-lägret körs 
ideellt. Detta beräknas spara drygt 30 tusen, så budgetförslaget imorgon blir -53 tusen. Vi ska även 
undersöka om vi kan få Covid-19-ersättning där regeringen nu avsatt 500 miljoner till idrotten, Ronny
lyfte även förslaget med reklam på hemsidan. Vi diskuterade även service- och arrangörsavgifter 
samt personalen, men ingen ändring där nu utan vi avvaktar. I samband med distriktssamman-
slagningen ser det ut som att vi kommer få 110 tusen för ytterligare 20% tjänst av SFIF.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Årsmötet
Förslag sittande ordförande och sekreterare, Carl Hedin föreslås gå in i styrelsen och bli ordförande 
för ungdomskommittén, Ari lämnar ungdomskommittén men är kvar i styrelsen på 1år fyllnadsval, 
Arne Lundblad föreslås bli revisor suppleant. Parantation för Allan Johansson och Eskil Ljunggren.

§ 16. Övriga frågor
-

§ 17. Nästa möte samt avslut
Konstituerande imorgon efter årsmötet. Mötet avslutades kl. 20.50.

_______________________________ _______________________________
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 april
14/1 §10 Tipsa IF om kommuners satsningar inom jämställdhet/mångfald Markus maj
14/1 §10 Försöka arrangera Unga-ledarutbildning/träffar Ungdomskommittén/styr?
14/1 §10 Ta fram hållbarhetspolicy miljö/hälsa AnnLis maj/juni
14/1 §10 Träningsläger för tränare/träffar Ingemar hösten
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
14/1 §10 Ta fram Samsynsdokument SmFIF-föreningar inkl. motivering Styrelsen/Patrik
14/1 §10 Samordna grenutbudet i arenatävlingar så t.ex. lång häck finns Tävlingskommittén maj
18/2 §7 Stafett vid IDM 2021 Ingemar
20/3 §6 Info-träffar i Jkpg, Eksjö Växjö, Kalmar om Nya tävl.regl. barn Ingemar 31/3, april-maj
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar april

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


