
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 23 februari 2021 kl. 19.15 via Microsofts Teams.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Maria Jonasson,
Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten, Carl Hedin samt personal: UC-samordnare
Ingela Nilsson och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet och dagordningen godkändes med tillägg av utmärkelse
under §16b.

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

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Möjlig kränkning av upphovsrätten på SmFIFs hemsida enligt TT Nyheter
Vi har blivit kontaktade av Copyright Agent, som samarbetar med TT Nyheter, angående att de hittat
ett foto från Finnkampen 2017 på vår hemsida som TT Nyheter har copyright på. Vi undersökte 
saken närmare och fotot låg med i en presentation från SFIF som visades upp vid Höstmötet 2017. 
Vi har kontaktat SFIF och de har bekräftat att fotot tyvärr kommit med i deras presentation utan lov. 
Vi har nu plockat bort denna sida ur presentationen på vår hemsida, i linje med Copyright Agents 
krav, och i övrigt har SFIF tagit över ärendet, så vi lär inte behöva göra något mer.

b) Inbjudan till Teamsmöte för SDF från RF-SISU Småland
Måndag 22 mars kl. 18-20. Detta blir ett informations- och dialogmöte, som de numera kör vartannat 
år mellan sina Distriktsidrottsmöten. Marina kanske kan närvara, kollar och meddelar Markus.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Smålandsombud till Förbundsårsmötet som körs digitalt lördag 27 mars kl. 9-18
Vi har nio platser. Från IFK Växjö har Mikaela Wieslander Mayer, Elizabeth Franklin Nordin och 
Stina Hedvall anmält intresse. Från Smålands FIF är  Markus Andersson, Ingemar Hedin, Carl Hedin
och AnnLis Hellsten också intresserade. Vi utsåg nu dessa. Markus anmäler dem, samt nämner i 
nästa Aktuellt-mail till föreningarna att det finns två lediga platser. På nästa styrelsemöte får vi gå 
igenom motioner och styrelseförslag och sen informera ombuden om SmFIFs ställningstaganden.

§ 5. UC Småland - Blekinge - Ingela Nilsson
* Ingela har mailat Kalmar SK, FIK Färjestaden och Högby IF angående den planerade 7-10år i 
Kalmar till våren, men inte fått någon respons. Nu kommer hon även maila IK Hinden.
* Unga Ledarutbildningen är framflyttad några veckor.
* Funktionärsutbildningarna Starter, Eltid och Domare blir till hösten.
* SFIF kommer arrangera en vidareutbildning för befintliga utbildarutbildare, inbjudan kommer i mars
och Ingela informerar SFIF vilka aktuella personer vi har.
* Martin Söderberg har tagit på sig att vara utbildningsansvarig i KA2 IF, vilket är bra.
* Ingela har haft möten inom SFIFs arbetsgrupp för Parafriidrott.
* Allt vi ska skicka in till SFIF är gjort: Påskrivet UC-avtal, verksamhetsplan och budget för 2021 
samt ekonomiskt utfall för 2020.

§ 6. Projekt
* Ingemar, Anders Axlid och Johanna Vikström ska träffas för att diskutera fortsättningen med 
Kastprojektet. Vi har kvarstående medel.
* Ansökan är nu inskickad för ”Friidrott enkelt” till RF-SISU Småland. Enligt projektbeskrivningen ska 
Ingemar jobba 25% i 18 månader, först ta fram diverse olika informationsmaterial under våren och 
sen ut och träffa föreningarna, informera/diskutera materialet. Patrik gick igenom lite mer i 
projektbeskrivningen. Vi tog nu ett styrelsebeslut på att köra detta. Ingemar håller också på och 
sammanfatta det Friidrottsutvecklarprojekt han/vi kört tidigare.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Större vanliga tävlingar är coronapausade, medan mindre elittävlingar körs här och där. 11 mars ska
det komma olika riktlinjer för olika idrotter, vilket kan tänkas innebära lättnader för t.ex. långlopp 
utomhus som har lägre smittorisk. Å andra sidan risk för en tredje smittvåg under våren. Det lär inte 
bli någon Växjömångkamp inkl. IUDM mångkamp 13-14 mars. Även Terräng-DM 18 april är osäkert.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Ungdomskommittén – Carl Hedin
Kommittén planerar en GM-upptakt i juli/aug, antingen en dag eller en helg, planering pågår.

§ 9. Hemsida och kansli – Markus Andersson
På sistone jobb med årsmötesförberedelser. Verksamhetsberättelsen är nu hos tryckeriet och 
skickas ut inom några dagar, här planeras utskick även till Östergötlands och Blekinges föreningar 
så Markus har jobbat på att sammanställa aktuella sådana postadresser. Markus planerade och 
genomförde ett möte 4 feb i Östsvenska-arbetsgruppen. På hemsidan har det varit låg aktivitet hela 
vintern, men bl.a. en ISM-notis här om dagen.

§ 10. Verksamhetsplan 2021
Patrik gick igenom feb-april. Veterankommittémöte stryks, de kör via mail.

§ 11. Östsvenska FIF
* Arbetsgruppsmöte 4 feb med fokus på vilka personer vi har i styrelse, kommittéer, m.m. som har 
fortsatt engagemang framåt i tiden. Minnesanteckningar finns på hemsidan.
* Markus håller på att samla in kontaktuppgifter till alla föreningar i Östergötland och få bekräftelser 
på att de är uppdaterade. Detta gjordes med Blekingeföreningar förra vintern. Vår 
verksamhetsberättelse 2020 skickas nu ut till föreningar i alla tre distrikten.
* Nästa möte blir i april/maj, efter Förbundsårsmötet och att SFIF klargjort lite mer om den fortsatta 
vägen framåt i nästa fas. Markus är sammankallande i vår arbetsgrupp och funderar på lämpliga 
punkter att ha med på dagordningen.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Inte hänt så mycket på sistone, t.ex. inga tävlingar. Ronny har haft sporadiska kontakter.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport skickades ut här om veckan där nyheter var att höstens utbildningar kommit med och gått 
väldigt bra, vilket lett till uppdaterad budget 2021 som pekar på +46 tusen. Nytt även beräkningen på
service-avgiften 2021, även om utfallet blir ungefär densamma och 111 tusen till SmFIF. Nytt sen 
rapporten skickades ut är nu även att RF-SISU Småland meddelat att vi kommer få 169 tusen i SDF-
bidrag 2021, vilket är 8 tusen mer än ifjol och budgeterat, så nu pekar 2021 mot +54 tusen.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Årsmötet

a) Parentationer
* Thorsten Johansson, IFK Växjö. Blev 70 år. Sprinter på främst 70-talet med svenska rekord på 
100m och 200m, tog 16 st SM-guld.
* Devis Humel, Skruvs IF. Blev också 70 år. Jobbat som starter m.m. i föreningen många år.

b) Deltagande
Alla närvarande idag planerar att även vara med vid årsmötet, utom Ari, som nu gör sitt sista möte. 
Patrik tackade för Aris insatser de senaste åren. Ingemar lär också delta på årsmötet.

c) Utmärkelser
AnnLis har en kandidat som jobbat i OSK som funktionär i många år. I Småland har vi en silvernål 
efter 5 års arbete och en guldnål efter 10 års arbete. SFIF har ett diplom efter 10 års arbete. Dessa 
går att söka genom att fylla blanketter, och godkänns direkt av personal om antalet år är tillräckligt. 
Därefter har vi en Speciell Förtjänstplakett i Småland för större insatser och där krävs styrelsebeslut.
AnnLis kollar först på nål-blanketterna på vår hemsida och skickar in till Markus.

d) Valberedningen
IK Hakarpspojkarnas Stefano Tomai är ensam, han verkade tidigare få lite napp i FIK Färjestaden 
som också ska ställa upp med en person i valberedningen, men nu oklart. Athletics 24Seven ska 
också ha en person men varit vakant. Stefano har ringt runt till nuvarande styrelseledamöter, men vi 
känner inte till att han har några förslag på nya personer i styrelsen. Patrik, Ari och Maria planerar att
sluta, så vi behöver en ordförande och minst en ny ledamot, sen kan vi klara oss med en vakant 
plats. Ingela har funderat på Ulrika Pizzeghello och frågar henne.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 16. Övriga frågor

a) Mail från Umeå Universitet
Några studenter har gjort massutskick till diverse idrottsorganisationer. De vill komma i kontakt med 
individuella idrottare som är minst 16 år och har en tränare. De har en enkät på webben att fylla i 
som handlar om självreglerat lärande, dvs om den aktive får vara med och påverka sin träning, 
utvärdera och planera, eller om tränaren sköter det på egen hand. De vill att vi mailar ut länken till 
enkäten till våra föreningar, vilket vi kan tänka oss att göra. Markus tar med det i nästa Aktuellt-mail.

§ 17. Nästa möte samt avslut
* Konstituerande styrelsemöte lördag 6 mars efter årsmötet digitalt via Teams.
* Mötet avslutades kl. 20.30.

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
15/12 §15 Planera vidare mot funktionärsutbildning starter, eltid, domare Markus

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


