
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lördag 14 november 2020 kl. 10.00 via Microsofts Teams.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Carl Hedin, Maria
Jonasson, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten samt personal: UC-samordnare Ingela
Nilsson, kanslist Markus Andersson och friidrottsutvecklare Ingemar Hedin.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet kl. 10.02. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Inget nytt.

§ 4. Disciplinärende
SFIFs jurist Thore Brolin är nu klar med utredningen och det är snart dags för oss att ta beslut.

§ 5. Förbundsfrågor

* Ny regional organisation. Markus ringde Karin Lundgren nyligen, men ännu finns ingen särskild ny 
information vad som händer framöver, mer än att SFIF har satt ihop en styrgrupp som ska stötta 
distrikten med inplementeringen, varje SDF kommer få en kontaktperson hos SFIF att vända sig till. 
På ordförandekonferensen 21 nov kommer lite mer info som därefter skickas ut.

* Ordförandekonferens lördag 21 november digitalt 10.00-13.30. Patrik har beredskap/jobb. Marina 
kan nog. Anmälan senast på tisdag.

* Svensk Friidrotts strategi 2025. Bo Sjölander deltar på vårt Höstmöte i eftermiddag och presenterar
detta. Det finns också flera filmklipp och inspelade seminarier på friidrott.se

* SFIF har gett oss tillgång till Microsofts Teams under deras licens. Förutom en allmän kanal för 
hela Smålands FIF har vi nu även skapat låsta kanaler för styrelsen och veterankommittén. Vi 
planerar även ha kanaler för ungdomskommittén, UC-styrgruppen samt tävlingskommittén.

§ 6. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
* UC-styrgruppen hade möte i tisdags. Vore bra med utbildningsansvariga i föreningarna. Ingela lyfte
fram hur bra det fungerar i IFK Växjö nu när Mikaela driver på för att ledare ska gå utbildningar. 
* Utbildningsplanen för 2021 är under framtagning. Ingela försöker sprida utbildningarna men 
erfarenheten är att det ofta varit svårt med Kalmar, Karlskrona och Jönköping. Flest deltar i regel när
kurserna går i Växjö, även sett till deltagare från andra orter än Växjö. 
* Till våren planerar vi även en starter- och eltidsutbildning på distriktsnivå. Markus har bollat en del 
frågor till SFIFs Daniel Bergin och kollat upplägg/instruktörer när vi körde det senast för ett antal år 
sedan. Markus fortsätter kolla vidare på detta.
* För hösten 2020 är båda 7-10år klara. 12-14år i Karlskrona fick ställas in pga för få anmälda. Två 
utbildningar pågår i Växjö: 10-12år och 12-14år, och båda planeras att genomföras trots skärpta 
corona-restriktioner, men med anpassat upplägg, digital teori och praktik utomhus. Några deltagare 
kommer inte närvara och kommer då att få komplettera till våren för att bli färdigutbildade, Ingela har 
fått ok från SFIF att föreningarna beviljas projektstöd ändå.
* FIG-UC-lägret ställs in.

§ 7. Projekt
Ingemar rapporterade från sitt Friidrottsutvecklarprojekt så här på övertid. Han har främst funderat 
på Lag-UDM 2021 på sistone och bl.a. disktuerat det med några ledare vid GM-lägret. Mer 
diskussion på eftermiddagens Höstmöte. Förslaget han och Ljungby-Mia lutar åt är att Mix11 har två 
matcher på hemmaplan eller tillsammans med närliggande klubbar, där man likt Kraftmätningen kör 
enligt mångkampstabell och de tre bästa resultaten i varje gren räknas. För P/F13 planeras också 
två matcher, varav en gemensam Smålandsfinal i Ljungby som match 2. En tanke från IK Vista vore 
att lägga till en match 3 i form av ett terränglopp. För P/F15 har få klubbar tillräckligt med aktiva för 
att få ihop lag, kanske bredda åldersspannet till 14-17år. Detta då 2021, sen 2022 blir vi ett större 
distrikt och lagom geografisk uppdelning får tänkas på.
Under december kommer Ingemar och Patrik träffa RF-SISUs Stefan Fredriksson för ansökan om 
fortsättning på projektet.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Tävlingsprogrammet 2021 är under uppbyggnad. Nu är även de flesta DM-tävlingarna inlagda på 
hemsidan. Många föreningar är försenade med sanktionsansökan i FRIDA. Pga senaste tidens 
ökade smittspridning och skärpta restriktioner är nog inomhussäsongen mycket tveksam.

§ 9. Ungdomskommittén – Carl Hedin, Maria Jonasson
GM-lägret gick bra, deltagarna var nöjda. Vi hann precis genomföra det innan smittspridning tagit allt
för stor fart, någon vecka senare så hade det nog ställts in. I mars har Göteborg tänkt köra IGM med 
corona-anpassat upplägg, återstår att se om de lyckas. I kommittén planerar Maria att avgå för att 
lämna plats åt fler yngre förmågor, Carl har några tänkbara och jobbar vidare med rekrytering.

§ 10. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Mycket jobb med tävlingsprogrammet 2021 på sistone. En del inför Höstmötet. Mycket mail.

§ 11. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom nov-dec.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
VDM marathon blev inställt, annars genomfördes alla VDM 2020. Veterancupen hade 140 starter, 
inga medaljer utdelas längre enligt tidigare beslut. Ronny deltog på Veteranombudskonferens 2 nov 
som genomfördes digitalt med 44 deltagare. Flera andra webbmöten har han också varit med på. 
Ronny har hittat två personer i Östergötalands FIF som jobbar med veteranfrågor, men osäker vem 
han ska vända sig till. Ronny deltog även på Götalandsregionens årsmöte, de är på väg att läggas 
ner till 2022 och SDF/SFIF ska ta över planeringen av Götalandsserien och GM 13-14år.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +11 mot det, dvs året pekar mot -46 tusen.
Nyheter är att FIG-UC-lägret ställs in med 0 i resultat istället för +30 tusen. Vi har sparat 13 tusen på 
att det inte blivit några fysiska möten med SFIF i år. GM-lägret inte klart ekonomiskt. Markus lyfter 
frågan hur vi gör med vårat stora DM-medaljlager 2022 när vi blivit ett nytt distrikt, medaljerna är nu 
bokförda till nästan 200 tusen men det baseras på att de delas ut vid DM-tävlingar och att det finns 
en arrangör att fakturera 20-30kr/medalj, vilket nu är osäkert. Vi diskuterade saken. 
Sett mot 2021 lär vi ha underskott i verksamheten precis som i år, sen blir det mer bidrag från SFIF 
och avgifter från fler föreningar 2022 i och med större SDF.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Höstmötet
Vi gick igenom tidsprogrammet.

§ 16. Övriga frågor

a) Covid-19
Skärpta lokala allmänna råd/restriktioner i alla tre Smålandslänen nu. IFK Växjö ställer frågan vilka 
råd man ska följa om man upplever att de skiljer sig, Region Kronoberg eller Svenska FIF? De har 
nu fått svar och är nöjda.

b) Lärgrupper
Ingela redovisar delar av våra styrelsemöten och UC-möten som lärgrupper.

§ 17. Nästa möte samt avslut
Tisdag 15 december kl. 19.15 via MS Teams. Mötet avslutades 11.30.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
30/6 §4b Parafriidrott, info på hemsidan Markus & Ingemar

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


