
Minnesanteckningar ”Östsvenska FIF” kick-off
Fredag 4 dec 2020 kl. 12-13 digitalt via MS Teams.

Närvarande
Bosse Nilsson, ordf. Blekinge FIF
Peter Håkansson, ordf. Östergötalands FIF
Patrik Eklund, ordf. Smålands FIF
Markus Andersson, personal Smålands FIF
Anders ”Kullen” Havdelin, Svenska FIF

Arbetsgrupp
Markus utsågs till sammankallande.
Patrik kollar om Marina Karlsson, vice ordf, kan/vill vara med då Patrik avgår till våren.
Bosse kollar med Henrik Hultman, utbildningsansvarig Blekinge.
Peter kollar med några inom Östergötaland om de vill vara med i gruppen.
”Kullen” finns till hands och stöttar oss i mån av behov.

Inledning
Östsvenska FIF är fortfarande ett arbetsnamn och inte fastställt. Vi tyckte det var okej men
funderar på alternativ.

Positivt att Östergötaland nu är konstruktiva och att Peter kan se fördelar med att knytas 
mot Växjö, även om ÖFIF tidigare varit emot denna indelningen. Peter tycker vi tidigt kan 
försöka arrangera något tillsammans, t.ex. en utvecklingsträff eller liknande.

Vi utgick ifrån Kullens presentation och var eniga i att Smålands FIF får finnas kvar som 
organisation medan Blekinge FIF & Östergötalands FIF läggs ner som organisationer men 
dess verksamhet, tillgångar/skulder, ev. avtal flyttas över till Smålands FIF som kommer att
byta namn och geografiskt upptagningsområde. Det blir smidigare och innebär mindre 
jobb än andra alternativet att alla tre organisationerna upphör och en helt ny ska bildas. 
Nedan övriga punkter var för sig.

Externa avtal
Blekinge – har inga.
Småland – Anställningsavtal med Markus och Ingela Nilsson, Växjö. Ett litet hyresavtal.
Östergötaland – inga avtal, men äger en del materiel som föreningarna använder.

Intern administration
Som vi kom fram till under inledningen, den verksamhet som nu bedrivs i Blekinge FIF och
Östergötalands FIF flyttas över till/synkas med Smålands FIF, vilket till stor del kan göras 
successivt redan under 2021. Från 1 januari 2022 finns BFIF och ÖFIF inte längre sett från
Svenska FIFs synvinkel och ingen verksamhet bör längre bedrivas i dessa organisationer. 
Endast avveckling återstår, t.ex. stänga bankkonton, vilket bör vara klart i jan-feb 2022.

Demokrati
På årsmöten våren 2021 i våra tre SDF väljs styrelseledamöter och valberedning som 
vanligt. Framåt sommar/höst bör dock ledamöter från Blekinge & Östergötaland 
adjungeras in i Smålands styrelse och valberedning. Något Småland tänkt sig är 1års-val 
på årsmötet 2021 för att kunna blanda fritt Blekinge-Småland-Östergötaland på årsmötet 
2022, istället för att halva styrelsen då ska vara låst till Smålands-ledamöter med 1år kvar. 
Detta vore dock mot stadgarna, Kullen tar med sig frågan till SFIFs jurist Thore Brolin om 
det kanske vore okej ändå.



Utbildning, Läger
Småland-Blekinge är redan ett gemensamt UC där vi varje år arrangerar 2-3st 7-10års-
utbildningar, 1-2st 10-12år, 1-2st 12-14år och oftast även en Löpledarutbildning. De flesta 
med Växjö som ort, men en del även i Jönköping, Kalmar, Karlskrona och andra orter. Nu 
var det några år sedan sist men 2021 har UC:t tänkt köra Distriktsdomare, Starter och Eltid
på distriktsnivå. I Östergötaland är det främst Norrköping, Linköping och Motala som 
bedriver utbildningar, Peter specificerar närmare ungefärligt behov till nästa möte.

Småland-Blekinge kör även två årliga läger inomhus i Växjö i oktober och november för 
13-14åringar (kommande året, GM-ålder) som Ungdomskommittén ansvarar för, och för 
15-19åringar i samarbete med Friidrottsgymnasiet i Växjö.

Tävlingar
Götalandsregionen läggs ner som organisation, men GM 13-14år och Götalandsserien 
planeras att drivas vidare av SFIF & SDF, vilka som exakt planerar vad är ännu inte klart.
I GM kommer det fortsätta vara möjligt med separata ”lag” för Blekinge, Småland, 
Östergötaland, osv om vi vill det snarare än att slå oss ihop.

För DM gjorde vi nu inte någon avstämning av vilka klasser/grenar, m.m. vi kör nu i våra 
tre distrikt, och hur vi vill fortsätta tillsammans, men även här kommer det vara vara fritt för
oss att välja. Lämpligtvis har i alla fall barn/yngre ungdomar mindre uppdelade geografiska
tävlingsområden, medan äldre ungdomar, seniorer och veteraner skulle kunna ha ett 
större ”Östsvenska DM”. Både Småland-Blekinge (gemensamt) och Östergötaland har i 
dagsläget lagtävlingsverksamhet för främst 13års-klassen.

Rekord
Tre alternativ framöver: 1. Fortsätta med distriktsrekord separat för Blekinge, Småland, 
Östergötaland. 2. Fortsätta med dessa men även lägga till gemensamma Östsvenska 
rekord. 3. Enbart ha Östsvenska och arkivera övriga. Vi tog nu inte ställning.

Nästa möte
Fredag 8 januari kl. 12.00. Markus bjuder in.


