
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE VERKSAMHETSPLAN 2021
Datum & Plats: Fredag 8 januari 2021 kl. 13.30-15:40 via Microsofts Teams.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Maria Jonasson,
AnnLis Hellsten, Carl Hedin samt personal: UC-samordnare Ingela Nilsson,
kanslist Markus Andersson och friidrottsutvecklare Ingemar Hedin.

§ 1. Vad har vi lärt oss av 2020

a) Vad har fungerat bra?
* Årsmötet genomfördes fysiskt
* Digitala möten
* Nya ledamöter i ungdomskommittén
* Aktiv hantering av corona-rekommendationer från SFIF, som vi länkat till
* Många (små) arrangemang
* Nya arrangörer (när man tvingats till hemmaplan)
* Nya aktiva (när arrangemanget körts på hemmaplan)
* Bra UC-styrgrupp med diskussioner där Ingemar tillkommit
* Rekorddeltagande i Lag-UDM
* GM-lägret, bra deltagande och ekonomiskt resultat

b) Vad har fungerat mindre bra?
* Inställda aktiviteter inom projektet pga corona
* Inställt FIG-UC-läger pga corona
* Teknikstrul vid digitala möten

c) Vad behöver vi bli bättre på?
Skicka ut information inför styrelsemöten, så alla hinner läsa på innan och mötestiden kan ägnas åt 
diskussioner och beslut

§ 2. Prioriterade aktiviteter 2021

Här utgick vi från RF-SISU Smålands utvecklingsområden, som även ligger till grund för vår SDF-
bidragsansökan.

Ny syn på träning och tävling 
* Arrangera läger för 12-13år och 14-19år
* Medverka till att DM för veteraner (+35år) och DM i Lag arrangeras
* Nytt upplägg för Lag-UDM 11år i linje med friidrottens "nya tävlingsregler för barn"
* Undersöka intresset för en Löpledarutbildning, och genomföra vid intresse
* Informera föreningarna om Svensk Friidrotts material för friidrottsskolor
* Fortsätta trycka på för att fler föreningar ska vaccinera sig mot doping
* Informera föreningarna om webbsidan "Frisk Friidrott" som innehåller kunskap om långsiktig och 
hållbar friidrott (träningsplanering, skador, ohälsa, återhämtning, m.m.)

Den moderna föreningen engagerar
* Arrangera ett Höstmöte där föreningarna bjuds in för information och diskussioner
* Informera föreningarna om RF-SISU Smålands utbildningar inom föreningsutveckling
* Informera föreningarna om Föreningssmart
* Planering och arbete inför samgående med Blekinge och Östergötaland till 2022 då vi bildar 
Östsvenska Friidrottsförbundet
* Bjuda in yngre ledare att hjälpa till vid sidan om vår Ungdomskommitté vid t.ex. läger
* Ämnet föreningslära tas upp inom Projekt Friidrottsutvecklare

Jämställdhet, inkludering och mångfald
* Informera föreningarna om Inkluderingswebben
* Erbjuda vårat framtagna material i ämnet vid föreningsbesök
* Följa upp hur många IF som bedriver Parafriidrott
* Höja vår egen kompetens inom Parafriidrott
* Följa upp andel kvinnor/män i föreningarnas styrelser jämfört med för några år sedan

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Stärkt ledarskap
* Arrangera utbildningar Friidrott 7-10 år, 10-12 år och 12-14 år
* Arrangera en Unga Ledarutbildning
* Informera föreningarna om Svensk Friidrotts Föräldrarutbildning
* Nätverksträffar vid Lördagsträningarna 2021/2022

Idrotten gör Småland starkare
* Tipsa föreningarna om olika möjligheter att söka projektpengar/bidrag 

§ 3. Bokslut 2020 och budget 2021
Resultatet 2020 blev +14.433 kr (budget -57 tusen). Markus gick igenom utfallet med kommentarer 
främst kring sådant som avvikit från budget. Eget kapital 2020-12-31 var 586.677 kr. Budget 2021 
beslutade vi blir -58.574 kr, och där gick Markus igenom konto för konto med kommentarer. Vi 
beslutade bl.a. att bibehålla nivån på Service-avgifterna (111 tusen) trots att vi beräknas göra ett 
minusresultat, då föreningarna drabbats av corona och vi fortsatt har ett ganska stort kapital. Vi 
beslutade även att nöja oss med att prenumerera på grundnivån i nya statistiksystemetet för 2500 kr.
Se mer information i bilagan.

§ 4. Verksamhetsplan 2021
Vår kalender med händelser i kronologisk ordning. Markus gick igenom jan – dec. Se bilaga.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


