
Protokoll vid Smålands Friidrottsförbunds Årsmöte 2021
Lördag 6 mars 2021 kl. 9.00-11.30 digitalt via Microsoft Teams. Org.nr. 826000-8985.

SDF-mötets öppnande
Ordförande Patrik Eklund hälsade alla välkomna och vi inledde med en
parentation för Thorsten Johansson, Devis Hummel och Johnny Renegård.

§1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd
Markus Andersson ropade upp alla föreningsombud och övriga
närvarande personer enligt bilaga, som alla fick testa mikrofon och
handuppräckningsfunktion. Totalt närvarade 21 personer, varav 12 st
föreningsombud med rösträtt från 10 st olika klubbar.
Röstlängden fastställdes av mötet.

§2. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande
Patrik Eklund föreslogs och valdes.

b) Sekreterare
Markus Andersson föreslogs och valdes.

c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet
Stefan Mattsson och Fredrik Ahlström föreslogs och valdes.

d) Två rösträknare
Samma personer som ovan, dvs Stefan & Fredrik, föreslogs och valdes.

§3. a) Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Markus berättade att enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast två månader innan mötet,
och i ett aktuelltmail till alla föreningar 22 december uppgavs datumet och att vi sannolikt 
kommer köra digitalt. Därefter har det även stått på hemsidan. Årsmöteshandlingar ska vara 
tillgängliga senast 14 dagar innan, och har successivt kommit upp på hemsidan, allt utom 
valberedningens förslag i god tid innan 14 dagarsgränsen. Mötet förklarades behörigt utlyst.

b) Fastställande av arbetsordning för mötet
Avstängd mikrofon som standard under mötet, handuppräckning om man vill säga något så 
tilldelas man ordet. Chatten är ej aktiverad i detta möte. För alla beslut kommer 
mötesordföranden att lämna ett förslag, och om inga frågor, invändningar eller andra förslag 
finns - handuppräckning isåfall - anses mötet besluta i linje med förslaget. Vi siktar på en 
paus efter §6. Föreslagen arbetsordning godkändes.

§4. Fastställande av föredragningslista för mötet
Enligt stadgarna, utom för val till styrelsen som normalt sker på 2 år, men nu föreslås istället 
1 år så att en ny gemensam styrelse går att välja nästa år då vi slagits ihop med Blekinge och 
Östergötland. Föredragningslistan har funnits på hemsidan. Godkändes.

§5. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhetsåret:
a) Verksamhetsberättelse
Markus delade verksamhetsberättelsen på skärmen och vi bläddrade igenom denna sida för 
sida och Patrik läste upp rubrikerna, och man hade möjlighet att kommentera. Christer 
Svensson kommenterade Marathonhörnan; att ett foto på en löpare hade passat bättre än 
kastare, och Anders Eriksson i tabellen har nu avlidit. Per Falkman tycker berättelsen är 



informativ, bra och med fina bilder. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

b) Årsbokslut
Förenklat årsbokslut 2020 finns på sidorna 24-25 i Verksamhetsberättelsen, ihop med 
kommentarer från kassör Markus. Resultatet 2020 slutade på +14 tusen, jämfört med 
budgeterat -56 tusen. Markus nämnde att corona-pandemin både haft positiva och negativa 
effekter, och för vår del faktiskt mer positiva sett strikt ekonomiskt, då bidrag och sparade 
kostnader överstigit tappade intäkter. Mötet godkände årsbokslutet.

c) Revisionsberättelse
Finns i Verksamhetsberättelsen på sidan 24, där revisorn Leif Karlsson skriver att han inte 
hittat något att anmärka på utan tillstyrker att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet.

§6. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§7. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt 
motioner

a) Verksamhetsinriktning

UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson
Ingela berömde både instruktörer och deltagare i den gångna höstens utbildningar. Sen gick 
hon igenom planerade utbildningar under 2021, viss osäkerhet pga corona.
Planerade utbildningar finns på www.uc-smaland.se 
Under våren planeras en 7-10 års utbildning i Kalmar 24 april + 30 maj och en Unga 
ledarutbildning 15-22 år med 7-10 års utbildning inkluderad i Växjö 10 april + 8-9 maj. Vi 
kommer också komplettera från hösten 2020 för de som missat delar i 10-12 år och 12-14 år 
pga Covid-19.
Till hösten planeras två 7-10 års utbildningar, en i Karlshamn sep-okt och en i Växjö i okt. 
Även två 10-12 års utbildningar i Växjö okt-nov och Kalmar i nov. En 12-14 års utbildning körs 
i Växjö nov-dec. Vi planerar även att köra starter-, eltid- och domarutbildning på distriktsnivå 
under hösten.
Både vår och höst finns en föräldrautbildning tillgänglig via internet.
Övriga kommentarer var att en utbildningsansvarig i varje förening önskas, så att Ingela 
tydligare har någon kunnig/engagerad person i utbildningsfrågor att stämma av föreningens 
behov och planering med. Anders Petersson tyckte att vi kan ha det som ett krav.
Jeanette Jarl Ågren undrade över eventuell Löpledarutbildning, Ingela och Markus svarade 
att en sådan körs normalt vartannat år, och vi körde 2020, en fråga gick ut till föreningarna i 
vintras om det fanns efterfrågan men för få svar för att det ska bli någon även 2021.

Läger
Till hösten planeras ett GM-läger 13-14 år (åldern gäller säsongen 2022) 30-31 okt och ett 
FIG-UC-läger 15-20 år 27-28 nov, båda i Växjö.

Projekt – Ingemar Hedin
Mars 2019 till augusti 2020 körde SmFIF ”Projekt Friidrottsutvecklare” med Ingemar som 
projektledare och anställd på 50%. Verksamheten begränsades av pandemin, och projektet är
avslutat. Nu till våren planerar vi att starta upp ett nytt 1,5års-projekt ”Friidrott enkelt” där 
Ingemar jobbar 25% och inledningsvis kommer ta fram olika typer av informationsmaterial, 
hur man arrangerar en friidrottstävling, hur en förening fungerar, m.m. En del material finns 
redan, som kommer användas, paketeras om, och kombineras med nytt material. Sen ut och 
träffa föreningar och utbilda/diskutera. Ingemar har nämligen stött på en utbredd osäkerhet 
bland föräldrar/nya ledare i små föreningar och sett detta behov.

http://www.uc-smaland.se/


Kastprojekt. Drivs i samarbete med PC kast i Växjö med bl.a. Anders Axlid som ansvarig. 
Huvudsaklig målgrupp: kasttränare. Detta har också gått på sparlåga pga pandemin, men en 
avslutning med några digitala träffar planeras under våren. Någon form av fortsättning även 
senare övervägs, t.ex. i samband med Lördagsträningarna i Telekonsult Arena 21/22.

Ungdomskommittén – Carl Hedin
Carl kommer vara huvudansvarig för vårens Unga ledare-utbildning. I juli-aug planerar 
kommittén för en GM-upptakt. Tyvärr är det tre GM 13-14 år, två inne och ett ute, som nu 
inte kunnat köras pga pandemin. Kommittén planerar även att närvara vid Lag-UDM-matcher,
blir nog hemmaplan match 1 under våren, men gemensam i Ljungby match 2.

Veteraner – AnnLis Hellsten
Ronny Krönvall jobbar på med diverse informationsutskick till veteraner och uppdatering av 
veteranhemsidan. Nytt 2021 är att en veterandag planeras med träning/föreläsning.

Tävling – Markus Andersson
Innan vi gick in på planerade DM-tävlingar 2021 nämndes de nya skoreglerna som kom ifjol, 
Markus visade var man kan läsa mer på friidrott.se

Inomhus har alla DM blivit inställda pga corona. Viss osäkerhet även under vår/försommar, 
sen tror Markus det kommer vara ganska fritt fram. Folkhälsomyndigheten har förberett 
förslag om lättnader så att 150 personer får delta i idrottstävlingar utomhus, och senare vid 
lägre smittspridning 900 personer. I det kortare perspektivet mars-april-(maj) dock risk för en 
”tredje våg” och då lär man vänta med att lätta på restriktionerna, men när det väl kommer 
blir det snabbt ganska stora lättnader tror Markus mot dagens 8 personer i offentliga 
tillställningar (arrangemang för allmänheten) och ”tävlingsförbud” resten av mars för ej elit.

18 april Terräng-DM, Wärnamo SK
22-23 maj Mångkamps-DM, Ljungby FIK
5 juni Stora DM 12år - senior, Jkpg Friidrottskrets
maj-juni Lag-UDM match 1, hemmaplan?
3 juli DM, VDM halvmarathon, Högby IF
17 juli DM 5000m m.m., Högby IF
14 aug DM, VDM Marathon, Jkpg Team Runnershigh
datum? VDM kastmångkamp, Oskarshamns SK
aug/sep Lag-UDM match 2, Ljungby FIK
aug/sep Lag-DM, arrangör sökes
12 sep DM, VDM 10.000m, Eksjö Södra IK
12-13 sep Stora VDM, Wärnamo SK
19 sep DM lång terräng, Ulfvelopp/Södra Vi IF
28 aug-24 okt DM Castorama, hemmabanor

Lag-UDM:
Ingemar Hedin berättade mer om tankar och planering här, som han och Ljungbys Mia 
Jansson jobbat med. Ett mer detaljerat förslag kommer skickas ut inom kort. En utvärdering 
av 2020 års hemmaplan säger mest positivt för de yngre med sluppna resor, medan de äldre i
större utsträckning saknat riktigt tävlingsmoment. Så till 2021:
För 11 år körs både match 1 och 2 på hemmaplan, eller tillsammans med några grannklubbar.
Upplägget kommer bli mer likt Kraftmätningen att alla deltar i alla grenar och poängräkning 
sker. Det planeras även för en tredje deltävling i form av ett terränglopp.
För 13 år är det oklart om det blir någon gemensam första match eller om det blir 
hemmaplan/grannklubbar, men match 2 planeras i alla fall i Ljungby.



Input/frågor från mötesdeltagarna som Ingemar tar med sig: Mix 15 år? Ev. mångkampstabell
så olika klasser/grenar kan jämföras (Norska Tyrvingtabellen finns men behöver integreras i 
Easyrecord), löpning även för äldre? (Terräng-DM finns), diplom från ifjol saknas.

Övrigt
SmFIF planerar under 2021 även att:
• Ge ut en tryckt Faktakalender i A6-format under våren (som vanligt)
• Planera för distriktssammanslagning Småland-Blekinge-Östergötland
• Arrangera ett Höstmöte/extra årsmöte där föreningarna även från Blekinge och 
Östergötland bjuds in för information och diskussioner
• Höja vår egen kompetens inom Parafriidrott
• Arrangera nätverksträffar vid Lördagsträningarna 2021/2022

Samt informera föreningarna om:
• Svensk Friidrotts material för friidrottsskolor
• Vaccinera föreningen mot doping
• Projektet skadefri "Frisk Friidrott"
• Föreningssmart
• RF-SISU Smålands utbildningar inom föreningsutveckling
• Inkluderingswebben
• Olika möjligheter att söka projektpengar/bidrag

Mötet godkände verksamhetsinriktningen.

b) Styrelsens förslag
Stadgeändring i linje med SFIF:s uppdaterade normalstadgar för SDF som handlar om några 
jämnställdhetsformuleringar. Se bilaga. Förslaget godkändes.

c) Motioner som ingivits i den ordning som sägs i stadgarnas 9 §. Inga.

d) Beslut om Service-avgift till SDF
Enligt bilaga. Liksom tidigare grundavgift 1100 kr för A-föreningar och 550 kr för B-föreningar,
plus ett tillägg utifrån ”föreningsstorlek” enligt antal resultat i Smålands-Bästa. Antal 
föreningar som får tillägg, storleken på tilläggen och total somma som Smålands FIF beräknas
få in (111 tusen) är ungefär samma som tidigare. Däremot är ”antal resultat” i Smålands-
Bästa en skillnad mot tidigare då vi istället räknade antal aktiva och poäng. Denna förändring 
pga nytt statistiksystem. Bilagan innehöll fel summa för några föreningar, som rättades under 
mötet. Förslaget på Service-avgift 2021 godkändes.

e) Budget 2021
Enligt bilaga. Slutar på +55 tusen. Kassör Markus gick igenom innehållet och kommenterade 
större avvikelser mot ett normalår. Stefan Mattsson & Kjell Hillblom undrade över den 
kommande sammanslagningen med Östergötland och Blekinge, och Markus svar var att även 
de två har skapligt stora egna kapital, en skillnad är att de har mer kostnader vid GM 13-14 år
medan Smålandsföreningar har fått betala resor och anmälningsavgifter själva, så mer 
kostnadsneutralt för SmFIF. Vi kommer få mer SDF-bidrag från SFIF som nytt SDF, så totalt ser 
det bra ut. En närmare presentation kommer vid Höstmötet. Budgeten godkändes.



§8. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av 1 år
Mandattiden utgår för Patrik Eklund, Nybro, som inte accepterar omval.
Valberedningen föreslog nyval av Ulrika Pizzeghello, Ör. 
Ulrika fick en chans att presentera sig: Bor strax utanför Växjö i Ör och är ledare i IFK Växjö för
en barngrupp. Har varit styrelseledamot i Svenska Friidrottsförbundet de senaste 4 åren. 
Kommer ursprungligen från Söderhamn, flyttade till Växjö som 20 åring och som aktiv har 
hon främst tävlat på 400 m häck. Hon är även med i SFIF:s utbildningskommitté och jobbar 
även med utbildning som lärare inom Kultur & Fritidsförvaltningen i Växjö kommun.
Inga fler förslag fanns och mötet nyvalde Ulrika Pizzeghello för 1 år.

Både avgående Patrik, Ulrika, med flera, var nöjda med nyvalet och tackade varandra. Ulrika 
såg även fram emot detta viktiga uppdrag bl.a. med tanke på Friidrottens strategi 2025 och 
ny regional organisation.

§9. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av 1 år* enligt principen att hälften av 
ledamöterna väljs vid årsmötet medan övriga har 1 år kvar av mandattiden
* Normalt 2 år, men nu 1 år så ny styrelse Småland-Blekinge-Östergötland kan väljas 2022.
Mandattiden utgår för AnnLis Hellsten, Maria Jonasson och Ari Turunen. Valdes på 2 år ifjol 
och har 1 år kvar nu gör Marina Karlsson, Carl Hedin och Ronny Krönvall. AnnLis accepterar 
omval, ej Maria och Ari.
Valberedningen föreslog omval av AnnLis på 1 år och saknade sen fler förslag. Patrik frågade 
runt några olika mötesdeltagare, och Stefan Mattsson, Kalmar kunde tänka sig.
Mötet omvalde AnnLis Hellsten på 1 år, nyvalde Stefan Mattsson på 1 år samt lämnade en 
plats vakant i styrelsen.

§10. Val av 1 (minst en) revisor med personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år
Mandattiden utgår för Leif Karlsson och suppleant Arne Lundblad. Båda accepterar omval. 
Valberedningen föreslog omval av båda, och mötet omvalde Leif Karlsson som revisor och 
Arne Lundblad som revisor suppleant för 1 år.

§11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
Enligt turordningslista ska IFK Växjö, Kalmar SK och Wärnamo SK nominera varsin villig 
kandidat. Dessutom kommer vi behöva hjälp av Östergötland och Blekinge för full geografisk 
representation inför valet 2022 av en gemensam styrelse, och där är Rolf Trulsson klar från 
Blekinge. För Smålands del nominerade Wärnamo SK Per Falkman, IFK Växjö Fredrik Ahlström
och Kalmar SK Suzanne Wiberg. Mötet valde Per Falkman, Fredrik Ahlström och Suzanne 
Wiberg, utan att specificera någon ordförande.

§12. Beslut om val av ombud till DF-stämma och SISU-D-stämma
Brukar deligeras till SmFIF-styrelsen. Mötet beslutade att deligera det till SmFIF-styrelsen.

Därefter avslutades mötet kl. 11.26.

                                                                                                                                                  
Markus Andersson, sekreterare Patrik Eklund, mötesordförande

                                                                                                                                                  
Stefan Mattsson, justerare Fredrik Ahlström, justerare



Anmälda Uppdaterad lördag 6/3

Smålands Friidrottsförbunds årsmöte 6 mars 2021 digitalt via MS Teams

Röster Anmälda föreningsombud
5 IFK Växjö Fredrik Ahlström
3 Athletics 24Seven SK
3 Högby IF

2 Alvesta FI Leif Karlsson*
2 Eksjö Södra IK Ingemar Hedin*
2 IK Hakarpspojkarna Anders Grönvall
2 IF Hallby SOK
2 Hovslätts IK Ann Axelsson
2 Kalmar SK Stefan Mattsson, Suzanne Wiberg
2 Kalmar OK
2 Ljungby FIK
2 Oskarshamns SK
2 Skruvs IF
2 Villstad GIF
2 Wärnamo SK Jeanette Jarl Ågren, Kjell Hillblom, Per Falkman

1 Habo FIF-04 Lasse Elfgaard
1 Växjö AIS Christer Svensson
1 Växjö Löparklubb Anders Petersson 

Samtliga föreningar med tilläggsröster är medtagna, för övriga med enbart grundröst de som har anmälda ombud.
En del av föreningsombuden ovan, märkta *, representerar samtidigt arbetskommittéer etc i SmFIF.

Styrelsen, kommittéer, hedersledamöter, övriga etc:
Ordf. Patrik Eklund Nybro
Styr.led. Carl Hedin Växjö
-"- AnnLis Hellsten Oskarshamn
-"- Maria Jonasson Värnamo
Kansliansv. Markus Andersson Nybro
UC-samord. Ingela Nilsson Växjö
Friidr.utveckl. Ingemar Hedin Eksjö
UC Blekinge Henrik Hultman Asarum
Revisor Leif Karlsson Rydaholm
Övrig Ulrika Pizzeghello Ör

Antal klubbar:   10 st (7 ifjol)
Antal röster:      12 st (11)
Antal personer: 21 st (17)



STADGAR SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND
Senast ändrade vid SDF-årsmötet 11 mars 2017.

Styrelsen föreslår ändringar att besluta om på årsmötet 6 mars 2021. Läggs till i blått. Stryks i rött.

1 Kap  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §  Uppgift

Smålands  Friidrottsförbund (SDF) har till ändamål att främja och administrera friidrotten i SF-distriktet 
Småland. Detta ska ske i enlighet med bestämmelserna i Svenska Friidrottsförbundets (SFIF) och SDF:s 
stadgar respektive i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund såsom den kommer till 
uttryck i 1 Kap Riksidrottsförbundet (RF) stadgar. 

SDF och dess föreningar ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Sammansättning

Smålands  Friidrottsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SFIF och som har hemvist inom 
distriktets geografiska område.

3 §  Verksamhetsområde

Smålands  Friidrottsförbunds verksamhet utövas inom av SFIF fastställt SF-distrikt enligt 31 § Svenska 
Friidrottsförbundets stadgar.

4 §  Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-årsmötet, extra SDF-årsmöte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens 
arbetsområde.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 
31 december.

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-årsmötet till och med nästkommande SDF-årsmöte. 

6 §  Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-årsmöte.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid ordinarie SDF-
årsmöte.

De nya stadgarna ska skickas till SFIF för eventuella synpunkter.

7 §  Sammansättning av styrelse m m

SDF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att 
jämställdhet mellan kvinnor och män nås, samt att olika åldersgrupper blir representerade.
SDF:s styrelse och valberedning ska bestå av kvinnor och män.
SDF ska verka för att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser, 
valberedning, kommittéer och andra organ samt att olika åldersgrupper blir representerade.



2 Kap  SDF-ÅRSMÖTET

8 §  Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-årsmötet och extra SDF-årsmöte är SDF:s högsta beslutande organ. SDF-årsmöte består av ombud för 
SDF:s föreningar. Förening får utse ombud enligt § 11.

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen eller SDF:s 
valberedning. SDF-årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning 
deltar i mötets beslut.

9 §  Motion   att behandla vid SDF-  års  mötet

Motion att behandla vid SDF-årsmötet ska vara SDF-styrelsen till handa senast 15/12 . Rätt att lämna motion
tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motion 
från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

10 §  Kallelse m m

SDF-årsmötet hålls årligen före ordinarie förbundsårsmöte i SFIF på dag som SDF-styrelsen bestämmer. 
Mötet får inte hållas på dag när DF-stämma och/eller SISU-D-stämma pågår.

Kallelse till SDF-årsmötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i SFIF:s kungörelseorgan eller på 
egen hemsida senast två månader före mötet.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse och årsredovisning, alternativt årsbokslut, 
verksamhetsplan inklusive budgetförslag, SDF-styrelsens förslag och inkomna motioner, åtföljda av 
styrelsens yttrande, översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

11 §  Rösträtt

Rösträtten vid SDF-årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av SFIF.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser 
mot SFIF och de förpliktelser som har bestämts av SDF-årsmötet. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny 
röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver erhåller de föreningar som enligt 3 Kap 18 § i SFIF:s
stadgar uppnått SM-poäng tilläggsröster enligt följande: de tio föreningar som har det högsta poängtalet får 
fyra tilläggsröster, de därpå följande tio får tre tilläggsröster, de därpå följande tio får två tilläggsröster och 
övriga en tilläggsröst.

Förenings röstetal får inte överstiga 1/3 av antalet röstberättigade vid SDF-årsmötet.

Förening ska inge fullmakt för ombud. Endast ombud har rösträtt. Varje ombud har en röst. Rösträtten får 
inte överlåtas.

12 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för stadgeändring enligt 6 § avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel 
majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet 
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster.



Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid möte, 
om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av 
lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

13 §  Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, 
SDF:s revisorer, motionär beträffande egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör 
valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SISU Idrottsutbildarnas, SFIF:s, DF:s och SISU-D:s representanter, SDF:s 
arbetstagare och med mötets samtycke annan närvarande.

14 §  Ärenden vid SDF-  års  mötet

Vid SDF-årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.

2.  Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötetsprotokollet
d) Två rösträknare

3.    a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
b) Fastställande av arbetsordning för mötet

4.  Fastställande av föredragningslista för mötet

5.  Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning, alternativt årsbokslut, för det senaste 
verksamhetsåret:

a)  Verksamhetsberättelse
b)  Årsredovisning, alternativt årsbokslut
c)  Revisionsberättelse.

6.  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

7.  Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:
a)  Verksamhetsinriktning
b)  Styrelsens förslag
c)  Motioner som ingivits in i den ordning om sägs i 9 §
d)  Beslut om serviceavgift till SDF
e)  Budget

8.  Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av  1  år.

9.  Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av  2  år enligt principen att hälften av ledamöterna 
väljs vid årsmötet medan övriga har  1  år kvar av mandattiden.

10.  Val av  1  (minst en) revisorer med personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av  1  år.

11.  Val av ordförande och  2  ledamöter i valberedningen för en tid av  1  år.



12.  Beslut om val av ombud till DF-stämma och SISU-D-stämma. 

Ärende som inte medtagits på utskickad föredragninglista får ej behandlas på ordinarie förbundsårsmöte.

Valbar är varje person som är röstberättigad medlem i till SDF ansluten förening. Ledamot av SDF-styrelsen 
är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Arbetstagare inom SFIF eller SDF får inte väljas till 
ledamot av SDF-styrelsen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorsuppleant i SDF.

15 §  Extra SDF-  års  möte

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-årsmöte, om sådant möte behövs.

Vidare är SDF-styrelsen skyldig att kalla till extra SDF-årsmöte när det skriftligen med angivande av skäl 
begärts av röstberättigade föreningar som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster enligt 
gällande röstlängd, eller av revisorerna.

Underlåter SDF-styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra SDF-årsmöte får de som krävt mötet kalla till 
detta.

Kallelse och föredragningslista översänds till röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

Vid extra SDF-årsmöte får föredragningslistan endast uppta följande ärenden:

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.

2.  Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
d) Två rösträknare

3. a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
b) Fastställande av arbetsordning för mötet

4.  Av SDF-styrelsen väckt förslag.

5.  Fråga som väckts av röstberättigad förening.

Extra SDF-årsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma och/eller SISU-D-stämma pågår.

Om rösträtt på extra SDF-årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 8 och 12 §.

16 §  Valberedning

Valberedningen ska bestå av ordförande och  2  övriga ledamöter, valda av SDF-årsmötet. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika åldersgrupper ska vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.

Valberedningen ska senast  8  veckor före SDF-årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid går ut vid 
SDF-årsmötet, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast  6  veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka av de 
tillfrågade som har avböjt kandidatur.



Föreningar får senast  4  veckor före SDF-årsmötet till valberedningen föreslå kandidater för valen 
under 14 § punkterna 8-10.

Senast  2  veckor före SDF-årsmötet ska valberedningen offentliggöra sitt förslag beträffande varje val enligt 
14 § punkterna 8-10 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 

Innan kandidatnomineringen påbörjas för val enligt 14 § punkterna 8-10 ska valberedningen muntligen 
presentera sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt meddela namnen på de kandidater som i 
övrigt nominerats.

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten i SDF-styrelsen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

3 Kap  SDF-STYRELSEN

17 §  Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-årsmöte eller extra SDF-årsmöte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av ordförande samt  6  övriga ledamöter, varav minst två kvinnor, valda enligt 14 § 
punkterna 8-9. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män och där ettdera könet bör vara representerat med 
minst 40 procent.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och utser eller tillsätter övriga befattningshavare som behövs.

SDF-styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva styrelsen så begär. Den är beslutsmässig när 
samtliga ledamöter har kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att 
minst hälften av SDF-styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt kan dock 
brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska, 
såvida inte mötet protokollförs, anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

18 §  SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelse ska:

1.  verkställa SDF-årsmötets beslut,

2.  hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga 
ordningen i dessa,

3.  handha friidrotten i distriktet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i 
övrigt tillvarata dess intressen,

4.  företräda friidrotten i samarbete med myndigheter och organisationer i distriktet,

5.  svara för tävlingsprogram enligt RF:s och SFIF:s bestämmelser, verka för att utveckla tävlingsformer 
samt godkänna distriktsrekord,

6.  svara för att ledarutbildning erbjuds och genomförs i den omfattning SDF-årsmötet beslutar och/eller 
enligt SDF:s avtal med SFIF,

7.  förvalta SDF:s tillgångar,

8.  bereda ärenden som ska föreläggas SDF-årsmöte, 



9.  förelägga SDF-årsmötet förslag till SDF:s verksamhetsplan,

10.  avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), 
SFIF, DF- och SISU-D styrelse begärda upplysningar och yttrande,

11.  utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 Kap i RF:s stadgar,

12.  bestämma om organisationen av SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare,

13.  föra protokoll och ansvara för SDF:s ekonomi samt sköta övriga löpande ärenden, samt,

14.  utse Smålands ombud till SFIFs förbundsårsmöte. Båda könen ska vara representerade. (Alla i Småland 
har rätt att anmäla intresse att representera Småland vid SFIFs förbundsårsmöte, intresseanmälan ska ske till 
SDF-styrelsen senast två månader före förbundsårsmötet, därefter tas beslut. Ambitionen är att fylla alla 
Smålands platser.)

4 Kap  REVISORER, REVISION

19 §  Revisorer och revision

SDF:s revisorer ska granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

SDF-styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-
årsmötet. Handlingarna ska efter verkställd revision vara SDF-styrelsen till handa senast 14 dagar före SDF-
årsmötet.

5 Kap  SÄRSKILDA ORGAN

20 §    Verkställande utskott

För att arbeta med frågor av principiell karaktär mellan SDF-styrelsemöten kan distriktsstyrelsen tillsätta 
verkställande utskott och fastställa de ramar sådant utskott har att verka inom.

21 §  Arbets- och projektgrupper

Distriktsstyrelsen äger rätt att för särskilda ändamål tillsätta arbets- eller projektgrupper. Dessa gruppers 
arbete bör ledas av ledamot i distriktsstyrelsen.

Dessutom kan organ för rådgivande och stödjande verksamhet, s.k. råd, tillsättas

6 Kap  TVIST

22 §   Skiljeklausul

Talan i tvist, hänförlig till den idrottsliga verksamheten, där parterna är SDF, till SDF ansluten förening eller 
medlem av till SDF ansluten förening får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall de i 
annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SFIF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt 2 kap, 8 § 
RF:s stadgar.



Förslag på Service-avgift 2021

Grundbelopp Avgift Antal Summa Totalt Grund Tillägg Antal res

A-föreningar 28 IFK Växjö 515

B-föreningar 550 kr 68 IK Hakarpspojkarna 154

Summa: 96 Högby IF 151

Ljungby FIK 132

Tilläggavgift enligt storlek & aktivitet utifrån Eksjö Södra IK 131

antal resultat i Smålands-Bästa 2020 IK Sisu 114

+400 st 1 Hovslätts IK 104

300-399st 0 0 kr Skruvs IF 100

200-299 st 0 0 kr Athletics 24Seven SK 73

100-199 st 7 Kalmar SK 71

50-99 st 3 Habo FIF-04 64

25-49 st 7 FIK Färjestaden 49

10-24 st 500 kr 3 Wärnamo SK 48

Tranås AIF 47

Oskarshamns SK 39
Totalt till Smålands FIF: IK Hinden 33

Lekeryd-Svarttorps SK 30

Södra Vi IF 29

IFK Sävsjö 500 kr 20

Villstad GIF 500 kr 19

Apladalens LK 500 kr 17

Endast grundavgift, A-föreningar

Alvesta FI

Bottnaryds IF

Glasrikets RC Nybro

Ruda IF

Stensjöns IF

Västerviks IF

Växjö LK

Endast grundavgift, B-föreningar

338 Småland T&MSF 550 kr Föra AIK 550 kr IF Risinge LK 550 kr

SOK Aneby 550 kr Gamleby OK 550 kr Skillingaryds FK 550 kr

Anderstorps OK 550 kr Glöm.-Algutsrums IF 550 kr Sommen-Bygdens SK 550 kr

Ankarsrums OK 550 kr Gnosjö FK 550 kr Storebro SC 550 kr

BHRC 550 kr SK Graal 550 kr Team Runnershigh IF 550 kr

Björkshults IF 550 kr Hallaryds IF 550 kr Tjust Bike o RC 550 kr

Blackstads IF 550 kr IF Hallby SOK 550 kr Vimmerby SK 550 kr

IFK Borgholm 550 kr Hillerstorps GoIF 550 kr Visingsö AIS 550 kr

Bredaryds SOK 550 kr Hossmo RC 550 kr IK Vista 550 kr

Brittatorps TK 550 kr Hultanäs SoFK 550 kr OK Vivill 550 kr

Burseryds IF 550 kr Hultsfreds LK 550 kr Väckelsångs IK 550 kr

Böda IK 550 kr Jönköpings OK 550 kr Västerviks IK 550 kr

Elmhults SC 550 kr Kalmar OK 550 kr Västerviks OK 550 kr

Emmaboda Verda OK 550 kr Kalmar RC Triathlon 550 kr Växjö AIS 550 kr

FK Finn 550 kr Lönashults GoIF 550 kr Växjö OCR Förening 550 kr

IF F&S, Eksjö 550 kr Markaryds FK 550 kr Ålems OK 550 kr

IF F&S, Jönköping 550 kr Misterhults AIS 550 kr Ölmstads IS 550 kr

IF F&S, Kalmar 550 kr Målilla-Mörlunda SK 550 kr Örsjö IF 550 kr

IF F&S, Ljungby 550 kr Mörbylånga GoIF 550 kr

IF F&S, Markaryd 550 kr OK Njudung 550 kr

IF F&S, Nybro 550 kr OK Norrvirdarna 550 kr

IF F&S, Torsås 550 kr Ocab RC 550 kr

IF F&S, Vetlanda 550 kr OCR Oskarshamn 550 kr

IF F&S, Vimmerby 550 kr Oskarshamns RC 550 kr

IF F&S, Älmhult 550 kr Persnäs AIF 550 kr

Föreningar med tillägg

1 100 kr 30 800 kr 9 100 kr 1 100 kr 8 000 kr

37 400 kr 4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

68 200 kr 4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

8 000 kr 8 000 kr 4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

6 000 kr 4 100 kr 1 100 kr 3 000 kr

4 000 kr 3 100 kr 1 100 kr 2 000 kr

3 000 kr 21 000 kr 3 100 kr 1 100 kr 2 000 kr

2 000 kr 6 000 kr 3 100 kr 1 100 kr 2 000 kr

1 000 kr 7 000 kr 2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

1 500 kr 2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

43 500 kr 2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr
111 700 kr 2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

2 100 kr 1 100 kr 1 000 kr

1 600 kr 1 100 kr

1 600 kr 1 100 kr

1 600 kr 1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr



Smålands FIFs ekonomi

Res-17 Res-18 Res-19 Res-20 Budget-21
Projekt Samverkan

Utbildningar förra hösten 0

IDM-helgen 0

Årsberättelsen

Service-avgifter

SmFIF-årsmöte

Kansliansvarig 80%

UC-samordnare 25%

SDF-bidrag RF-SISU Smål.

SDF-bidrag Sv. FIF

Kalendern

Smålands-Bästa 0

Utbildningar våren

Lag-UDM

VDM/UDM mångk hemmap.

Arr-avgift 1kr / start

Götalands 13-14 år 0

UC-bidrag Sv. FIF

Läger GM 13-14år, Växjö

Läger UC/FIG 15-19, Vä-ö -500

Lör-trän Telekonsult Arena

Höstmöte 0

Möten styr, kom, SFIF, m.m.

Gåvor/Stip./Uppv.

DM-kontrollanter 0 0 0

Medaljer 0

Inventarier & förbruknings. -233 -583 0

Pren/skrifter/hyror/tel/bredb

Övrigt

40 426

36 090 15 934 37 647 139 000

55 426 52 242 47 572 44 525

-8 031 -7 544 -9 178 -10 654 -11 000

119 000 116 800 112 800 111 150 111 000

-13 210 -15 365 -15 762 -13 522 -14 000

-393 687 -401 760 -410 706 -392 920 -426 000

-125 610 -128 178 -131 031 -125 039 -136 000

146 817 161 498 169 573 211 094 169 149

34 258 34 258 34 258 34 258 34 000

6 319 6 780 5 163 1 440 4 000

-7 229 -8 870 -9 946 1 921

45 343 5 510 9 075 18 390 7 000

6 275 8 123 2 500 12 250 9 000

17 950

55 251 46 710 48 461 7 020 30 000

-4 126 -6 907 -1 544 -4 000

57 771 77 071 63 432 62 707 75 000

12 015 4 220 5 358 33 680 25 000

20 607 29 443 28 163 30 000

5 638 9 378 5 278 5 978 2 000

-7 634 -9 207 -12 974 -8 000

-11 355 -6 460 -17 525 -2 351 -5 000

-7 100 -4 638 -3 652 -1 169 -2 000

-1 499 -1 000

-9 424 1 227 27 885 -40 519

-1 604 -2 000

-22 113 -24 720 -22 356 -8 350 -9 000

-6 311 -5 016 -3 224 9 447 -3 000

-54 212 -29 547 -63 029 14 433 54 575


