
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 11 maj 2021 kl. 20.00 via Microsofts Teams.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, AnnLis Hellsten, Carl Hedin,
Ronny Krönvall, Stefan Mattsson, Lasse Elfgaard (adjungerad) och Markus
Andersson (kanslist).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ulrika öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg under §15
Övriga frågor ”Tryckta skrifter, Smålands-Bästa & Kalendern”.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom utan några nyheter/ändringar.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar
Wärnamo SK föreslår höjda anmälningsavgifter till DM, för arrangörens skull. Vi diskuterade 
förslaget men tog inget ändringsbeslut nu om Smålands avgifter 2021 utan valde att skicka vidare 
frågan till Östsvenska-arbetsgruppen att ta fram ett samordnat förslag att gälla från 2022. I svaret till 
Wärnamo SK nämns även möjligheten för en DM-arrangör att efteråt ansöka om förlustbidrag till 
SmFIF om man gått med underskott.

§ 4. Förbundsfrågor

a) FÅM 27 mars
Rapport finns på hemsidan. Ulrika lyfte fram ett antal beslut. Friidrottens Strategi 2025 med dess nio 
utvecklingsområden kommer ligga till grund för Verksamhetsplaner framöver, både för SFIF och 
SDF. Beslut tagna om bl.a. dopingkontroll vid svenska mästerskapsrekord, SDF-valberedning väljs 
på 1 år, startkommando ”sätt”, SM-status på 100km & trail, förbundstidtagningsledare och 
hopp/kastordning vid SM-tävlingar. Ulrika blev även omvald i förbundsstyrelsen.

b) Ansvarsfördelning
Arbetsutskottet (Ulrika, Marina, Markus) hade möte förra veckan och tänkte att det vore en bra idé 
om alla i styrelsen fick något/några ansvarsområden inom Friidrottens Strategi 2025 att engagera sig
lite extra för. Det innebär att läsa på, fundera, och komma med förslag på vad vi kan/behöver göra. 
Större arbetsuppgifter delegeras senare i regel till personal/kommittéer. Följande personer utsågs:

Friidrottens Strategi 2025
1. Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer – AnnLis & Marina
2. Ökad service direkt till föreningarna – AnnLis & Marina
3. Ökad grad av digitalisering och digital kompetens - Stefan
4. Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer – Ingen i styrelsen, Markus/Ingemar.
5. Nya och utvecklade träningsformer – Ronny (veteranfokus) och Carl (barn/ungdomsfokus)
6. Stärka löpningens position inom friidrotten - Ulrika
7. Stärkt ledarskap i alla delar av organisationen - Ulrika
8. Blå-gula framgångar - internationellt och lokalt - Carl
9. Stärkt finansiering för att utveckla friidrotten - gemensamt

Ulrika nämnde även FÅM:s beslut om ny stadgemall för SDF inkl. tydliggjort uppdrag som kortfattat 
handlar om: Administrativa basuppgifter, Utbildning av tränare & ledare, Samarbete och 
erfarenhetsutbyte, Tävlingar samt Styrning.

c) Statistik och verksamhetsinfo från RF-SISU Småland
Underlag var utskickat inför styrelsemötet. Inte så mycket ytterligare kommentarer kring detta, men 
Ulrika lyfte fram ”höjdpunkterna”, där omställd och på sätt och vis utökad tävlingsverksamhet 
nämndes i form av ”veckans grenar” och rekorddeltagande i Lag-UDM, båda dessa på föreningarnas
hemmaplan. Vi noterade även att friidrottsföreningar finns i Smålands samtliga kommuner utom 
Tingsryd, tror vi, kan vara värt att följa upp i framtiden.

§ 5. Östsvenska FIF - Markus
Ulrika har ersatt Patrik i arbetsgruppen. Nästa möte 20 maj med följande dagordning:
Hantering av sanktionsansökningar inför 2022
Ny logotypes, hemsida, e-postadresser, profilkläder
Övertagande av Götalandsregionens verksamhet
Östsvenska FIFs ekonomi
De operativa basuppgifterna, påbörja en diskussion

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



Ansvar, hantering och administrering av utbildningar
Samverkan RF/SISU (samt ekonomiska stöd)
Samverkan RIG/PC

Markus gick igenom punkterna lite kort och styrelsen hade möjlighet att göra medskick. Vi väntar på 
mer information från SFIFs Björn Lindén angående de tre första punkterna. För övertagande av 
Götalandsregionens verksamhet håller SFIF i bollen hur vi går vidare, här har nämnts att nya SDF 
ändå kan välja att fortsätta delta i GM 13-14 år med lag baserat på de gamla SDF:en, Carl 
förespråkar detta alternativ med hänvisning till starkare lagkänsla och vana/rutin.

§ 6. Arvoden läger
Markus har sammanställt hur vi har haft det med olika arvoden vid utbildningar och läger de senaste 
åren, enligt följande:

Arvode Max Målgrupp/syfte Kompetens
Instruktör 300 kr/tim 1850 kr/dag Ledare/utbildn. Gått utbildar-utbildning
Tränare 200 kr/tim 1200 kr/dag Aktiva/lära Gått tränarutbildning
Ledare 125 kr /tim 1500 kr/läger Aktiva/leda -
Övernattningsledare masslogi: 300 kr/natt

Utbildningar
Löptränare 3375 kr/2 dagar
Domare 1875 kr/dag
Starter 1875 kr/dag
Eltid 1875 kr/dag
Medhjälpare 500 kr/dag

Lägergeneral
FIG-UC-läger 4000 kr
GM-läger 3000 kr

Allmänt
Reseersättning 18,50 kr/mil, eller ersättning mot kvitto för tåg/buss.

Kursledare/lägergeneral avgör ersättningskategori enligt ovan och antal timmar som personer ska få 
betalt för. Enklare uppdrag kan också vara ideella. Om två personer delar på ett uppdrag får de 
halva summorna ovan. Inget hinder finns att lägergeneral även kan jobba som instruktör/ 
tränare/ledare och även få arvode för det. 

Styrelsen fastställde nu ovanstående att även gälla framöver. 

Vi noterade dock samtidigt RF-SISU:s standard för instruktörsarvoden höjdes för några år sedan till 
500 kr / tim, max 3000 kr / dag, plus att man får 600 kr extra för förberedelser/resa samt att 
reseersättningen är 28 kr / mil, dvs 9,50 kr över Skatteverkets skattefria gräns. Vi har följt SISU:s 
standard förr i tiden och har detta i åtanke vid ev. framtida justeringar.

§ 7. Verksamhetsplan – Markus
Markus gick igenom planerade aktiviteter under mars-juni. Ändringar var bl.a. att DM-dagen 5 juni 
inte kommer genomföras pga smittspridningsläget, oklart alternativ.

§ 8. Ekonomi – Markus
Rapport utskickad inför mötet. Budgeten 2021 är på +55 tusen och av de saker som är färdiga eller 
har prognos ligger vi +8 tusen mot det, dvs året pekar nu mot +63 tusen om resten följer budget. 
Markus kommenterade de saker som hitintills är klara.

§ 9. Kansli och hemsida – Markus
Sen förra styrelsemötet har Markus skrivit nyheter på hemsidan om detta: rapporter från vårt & 
SFIFs årsmöte, Parafriidrott uppstartsstöd till föreningar, Friidrottsskola till sommaren, David 
månadens friidrottare, Dags att beställa Smålands-Bästa & Kalendern, Öppning för 
barn/ungdomstävlingar, Antal beställda Sm-B & Kalendrar.
Markus har även jobbat med redigering av Kalender & Smålands-Bästa, där Kalendern nu är klar 
och hos tryckeriet, medan Smålands-Bästa blir klar denna vecka.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 10. Projekt – Ulrika, Ingemar ej närvarande
* Summering av Projekt Friidrottsutvecklare – skjuts till nästa möte då Ingemar ej är närvarande.
* Komma igång med projekt Friidrott Enkelt – skjuts till nästa möte då Ingemar ej är närvarande.
* Kastprojektet – håller på att avslutas nu under våren med några digitala träffar.
* Löpprojekt - Möte 25 mars med David Stridfeldt, initiativtagare till projektet och ansvarig för 
medel/långdistans på FIG Växjö, Johan Wettergren inbjuden från PC medel/lång i Göteborg, Ulrika 
Pizzeghello, Ingemar Hedin och Markus Andersson. Mötet resulterade i en plan att inventera 
intresserade löptränare i föreningarna fram till midsommar (David – Kronoberg, Ingemar – 
Jönköping, Markus Kalmar + Blekinge + Östergötland) och sen köra någon gemensam träff i höst.
* Behov/prioriteringar av framtida projekt? Generellt kommer projekt framöver, som vi väljer att lägga
in i våra verksamhetsplaner, ofta ha koppling till Friidrottens Strategi 2025. Vi kom nu fram till att en 
inventering hur föreningarna mår nu efter (i slutet av) pandemin vore bra att börja med, gärna med 
koppling till vilken typ av samarbeten och erfarenhetsutbyten de har behov/intresse av. Att få till 
samarbeten och erfarenhetsutbyten är ju ett av SDF:s grunduppdrag framöver. Markus fick i uppdrag
att, tillsammans med Ulrika & Ingemar, ta fram ett förslag på projektansökan till nästa styrelsemöte.

§ 11. Utbildning – Ingela, ej närvarande
Ingela har mailat en rapport inför mötet. Har nu åkt till Schweiz med paralandslaget. 12-14 år del 2 
som inte kördes i höstas genomfördes nu i helgen som gått, utomhus och corona-anpassat. Datum 
för alla höstens utbildningar sätts under maj. Rasmus har slutat som instruktör, Ingela planerar att 
försöka få hjälp av fler tränare från FIG Växjö. Nu på mötet meddelade Lasse att han också kan 
hjälpa till som instruktör.

§ 12. Tävlingskommittén – Markus
* Flera DM-tävlingar (terräng & mångkamp) har flyttats från våren till hösten pga corona. DM-dagen i
Jönköping 5 juni kommer ej genomföras, något alternativ undersöks/diskuteras nu i kommittén. Lag-
UDM har nu planerats klart av Ingemar & Ljungby-Mia, det blir hemmaplan maj/juni för match 1 och 
blandat hemmaplan (Mix 11) i aug/sep med gemensam match (P/F13, Mix 14-17år) 12 sep i 
Ljungby. 10.000m som skulle gått 12 sep kommer få nytt datum.
* Lättade restriktioner för ungdomar från 28 april då en tävling per vecka tillåts, dock endast 
Jönköpings län inom Småland då Kronoberg och Kalmar län har skärpta regionala 
rekommendationer. Från 17 maj planerar Folkhälsomyndighet & regering för en bredare öppning.

§ 13. Ungdomskommittén – Carl
Sommarlägret 13-14 år i månadsskiftet juli/aug har redan nu 50 anmälda deltagare. Ljungby FIK 
kommer hjälpa till med maten vilket blir smidigt och halva kostnaden mot vad Carl tidigare beräknat. 
Siri Elofsson som är med i kommittén är också med i Svensk Friidrotts YALA (Youth Athletics Leader
Academy) och kommer inom detta driva sommarlägret som ett projekt och därmed vara 
huvudansvarig, Carl finns dock kvar och hjälper till.

§ 14. Veterankommittén – Ronny
Inte så mycket nytt på veteranfronten. VDM terräng flyttat till hösten. Första deltävlingen i 
Vetarancupen blir halvmarathon 3 juli. Angående den planerade Veterandagen har Ronny varit i 
kontakt med Anna Ek som är villig att hjälpa till med dagen, men de känner att det inte är läge ännu 
och har inte börjat planera. Veterankommittén har haft möjlighet att komma med synpunkter på 
tänkbart innehåll under dagen, men där har Ronny inte fått så mycket respons/åsikter/tankar.

§ 15. Övriga frågor

a) Höja vår kompetens inom Parafriidrott
Ingela och Ulrika har mer koll på detta. SFIF kör en del utbildningar och webbinarier ibland, Markus 
och Ulrika håller utkik och tipsar styrelsen om möten eller annat material att ta del av.

b) Tryckta skrifter, Smålands-Bästa & Kalendern
Antal beställda exemplar har minskat kraftigt de senaste 10 åren, enligt notis på hemsidan. Markus 
fick i uppdrag att även maila ut till föreningarna med förfrågan om de tycker att vi ska fortsätta.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Tisdag 15 juni kl. 20.00 via Teams. Mötet avslutades kl. 21.59.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
14/1-20 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
20/3-20 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
15/12-20 §15 Planera vidare mot funktionärsutbildn. starter, eltid, domare Markus
11/5 §10 Ta fram förslag på projektansökan inventering föreningar Markus (Ulrika, Ingemar) 8/6

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare


