
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 21 april 2020 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Marina Karlsson, Maria Jonasson,
Ronny Krönvall, Ari Turunen, Carl Hedin samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar
Hedin, UC-samordnare Ingela Nilsson och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg av §3 SFIF
Webbinarium.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
På uppdragslistan skjuts flera punkter som var tänkta i närtid till hösten pga corona.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) SFIF bjuder in till Webbinarium nu på torsdag kl. 18-19
Temat är ”Arenatävlingar i coronatider” och mötet sker via Teams. Patrik, Ingemar, Carl och Markus 
är intresserade/planerar att delta.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Distriktssammanslagningen
Markus har haft lite mailkontakt med Östergötaland FIF:s ordförande Peter Håkansson som 
meddelat deras hållning och planer framåt. De är tydligt inställda på att bilda nytt SDF ihop med sitt 
nuvarande UC, snarare än med oss och Blekinge som SFIF föreslagit, de vill nu också invänta 
förbundsårsmötet till hösten och verkar inte så intresserade av att ens diskutera för/nackdelar med 
olika alternativ med oss. Vi planerar nu att diskutera läget närmare med t.ex. Anders ”Kullen” 
Havdelin som varit med i SFIFs arbetsgrupp för att få veta resonemanget bakom deras föreslag när 
det gäller olika alternativ för nya SDF i vår region, och hur tänkbart/otänkbart det vore för SFIF att 
justera sitt förslag med tanke på ÖFIF:s inställning. Patrik & Markus tar denna kontakt.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
Vårens två utbildningar är nu genomförda, Löpledare i Växjö och 7-10år i Oskarshamn, känns bra att
vi lyckades med det trots corona, både utbildningarna har också haft bra antal deltagare. 
Redovisning återstår.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar var på plats vid 7-10års-utbildningen i Oskarshamn nu i helgen. Han har även haft kontakt 
med ett antal ledare angående de nya tävlingsreglerna för barn, även om fysiska träffar ang. detta 
får vänta till hösten. Han har också engagerat sig i Lag-UDM där första matchen inte kommer köras i
Nässjö för alla, istället uppmanas alla föreningar köra en liten egen match på hemmaplan, Ingemar 
har skrivit ihop en inbjudan för detta som idag kommit upp på hemsidan. SFIF har på liknande sätt 
uppmuntrat föreningar att arrangera Kraftmätningskvalmatcher på hemmaplan. Fler former av lokala 
arragenamang på hemmaplan uppmuntras nu i coronatider, större föreningar klarar ofta att ta initiativ
själva medan mindre föreningar kan behöva tydligare hjälp, vilket Ingemar planerar att göra.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Lag-UDM match 1 kommer köras på föreningarnas hemmaplan 23 maj – 7 juni, Ingemar har haft 
kontakt med ett antal föreningar varav flertalet varit positiva, och har satt ihop en inbjudan som nu 
ligger på hemsidan. Match 2 är liksom tidigare planerad 5 sep i Ljungby för alla.
* Nästan alla arrangemang mars-april-maj inställda pga corona.
* Ny regelskärpning från 17 april att inga tävlingar alls ska genomföras för födda 2001 och äldre, 
medan för födda 2002 och yngre är små lokala tävlingar fortfarande okej men då inklusive åtgärder 
för minska risken för smittspridning.
* Prel. planerar Oskarshamns SK att arrangera DM 5000m 9 aug och VDM kastmångkamp 23 aug.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Carl Hedin
Hedvig Nykvist och Emma Joabsson har tyvärr meddelat att de slutar i kommittén. Maria & Carl 
håller på att leta efter några ersättare.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Sen årsmötet har Markus jobbat med följande: 
* Protokoll från Årsmötet/styrelsemöten.
* Många uppdateringar på hemsidan med kontaktuppgifter föreningar/styrelse/m.f. och 
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inställda/flyttade arrangemang i tävlingsprogrammet.
* All årsbästa-statistik 2007-2019 som legat på Anders Grönvalls sida friidrottsstatistik.se är nu 
kopierat & anpassat samt upplagt på smfif.se istället och adressen friidrottsstatistik.se kommer 
släppas till SFIFs nya statistiksystem.
* Skickat ut fakturor på service-avgifter.
* Redigerat Kalendern, nästan färdig nu.
* Generellt mycket mail sen årsmötet ca: 200 inkommande och 250 skickade.
Framöver blir det främst att göra klart Kalendern och sen även redigera Smålands-Bästa ute 2019, 
Anders Grönvall har nyligen blivit klar med underlaget.

§ 10. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom april-juni. En del punkter som innebär fysiska träffar skjuts fram till hösten.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Ett inkommet mail har påpekat att vissa veteranrekord inte var uppdaterade. Markus plockar bort 
excelfilerna på smfif.se som Göran Graberg brukar sammanställa och maila till honom och Ronny, 
så finns rekorden framöver bara på veteranhemsidan som Ronny uppdaterar. Veterantopplistorna 
kommer finnas kvar på smfif.se
* AnnLis meddelar att hon skickat ut alla Veterancupsmedaljer efter årsmötet, men tycker att de kan 
slopas framöver, vilket vi höll med om.
* Markus tipsar om att SFIFs nya statistiksystem bara kommer innehålla årsbästalistor för seniorer, 
juniorer och ungdomar, dvs inget för veteraner. Dock finns friidrott.info/veteran där mycket 
veteranstatistik finns, om än inte årsbästa-listor med ett antal resultat, så i alla fall det 
smålandsbästa resultatet i varje klass.

§ 12. Ekonomi – Markus Andersson
Budgeten 2020 är på -57 tusen och i senaste rapporten Markus skickat ut ligger vi +15 mot det, så 
nu pekar det mot -42 tusen. Det som hänt sen dess är:
* Årsberättelsen kostade 10,6 tusen mot budget 8 tusen pga ökad upplaga mot ifjol 220 --> 230 ex 
och utskick 140 --> 157 ex då Markus i år även skickat till arenaklubbar i Blekinge & Östergötaland.
* Service-avgifterna ser ut att dra in 113 tusen mot budget 115, kan tillkomma eller falla ifrån något.
* Årsmötet kostade 13,5 tusen istället för 15 pga färre deltagare, främst mindre övernattning mot ifjol.
* Kostnaden för Kanslitjänsten och UC-samordnare beräknas i år bli 27 tusen respektive 9 tusen 
lägre än budget, främst pga regeringens Corona-stöd till småföretagare där man under mars-juni 
bara betalar 1/3 av arbetsgivaravgifterna, men även att vårens avtalsförhandlingar skjutits upp till 
hösten, nuvarande avtal gick annars ut 1 april, så Markus & Ingela har fått vänta med löneförhöjning 
som annars fanns med i budgeten tills senare. Det statliga stödet gör även att vi sparar 11 tusen 
inom Friidrottsutvecklarprojektet, men det tillfaller inte SmFIF utan finns kvar som projektmedel.
* Inställda arrangemang i mars-april-maj gör att vi beräknas få in ca: 30 tusen i Arrangörsavgifter mot
budget 48 tusen. När SFIF är klar med riktlinjer för hur man söker det statliga corona-stödet på 500 
miljoner till idrotten planerar Markus att söka med hänvisning till dessa missade 18 tusen, plus några
tusenlappar i vårens utbildningar där man kan tänka sig att vi haft ytterligare någon/några deltagare 
som nu avstått pga smittorisken.

§ 13. Föreningarnas punkt

a) Avgift Lag-DM
Gäller seniorer. Var 200kr/lag fram till 2015 då vi höjde till 400kr/lag och där har avgiften legat sen 
dess. Vi beslutade nu att höja till 600kr. Bakgrunden till frågan är att Wärnamo SK överväger att ta 
på sig att arrangera Lag-DM inlagt i deras Stora VDM 12-13 sep, men har påpekat att de inte får 
ihop budgeten utan skulle gå minus, de har därför velat se en höjd avgift och föreslagit 1500kr/lag.

§ 14. Övriga frågor

a) Styrelsemöten via Microsofts Teams
Globafy som vi kört telefonmöten genom har sedan länge meddelat att de slutat erbjuda denna 
tjänst, men rent praktiskt har det fungerat för oss ändå. Vi planerar ändå att hitta något alternativ, 
och med Teams kan man ha kontakt både genom telefon och dator, förutsatt mikrofon och ev. 
webbkamera, man behöver installera en app/ett program. En fördel med Teams jämfört med 
telefonmöten är att man kan dela dokument och liknande. Patrik, Ingemar och Markus kör ett första 
test på söndag em/kväll.

§ 15. Nästa möte samt avslut
Tisdag 26 maj kl. 19.15 och därefter tisdag 30 juni.
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik hösten
14/1 §10 Bjuda in yngre aktiva att hjälpa till lite vid sidan om u-kom Ingemar, U-kom hösten
14/1 §10 Tipsa IF om kommuners satsningar inom jämställdhet/mångfald Markus maj
14/1 §10 Försöka arrangera Unga-ledarutbildning/träffar Ungdomskommittén/styr? hösten
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 Eksjö Växjö, Kalmar om Nya tävl.regl. barn Ingemar hösten
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar april
21/4 §4 Kontakt med t.ex. ”Kullen” ang. distriktssammanslagningen Patrik, Markus
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