
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 24 augusti 2021 kl. 19.00-21.00 via Microsofts Teams.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Stefan Mattsson,
Lasse Elfgaard från §9 (adjungerad) och personal Ingemar Hedin
(friidrottsutvecklare) och Markus Andersson (kanslist).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ulrika öppnade mötet 19.06 och dagordningen godkändes efter tillägg av §3b
och flytt av Höstmötet/Årsmöte från §14 till §5b.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan i slutet av föregående mötesprotokoll gicks igenom. Inget nytt ang. veterandag och 
ledarutskick. Markus har återupptagit kontakterna inför funktionärsutbildningar i höst och har fått 
klartecken från instruktörer gällande både domar-, starter- och eltidsutbildning. Planeras i Växjö 
under oktober-november.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) RF-SISU Småland bjuder in till digitalt SDF-möte tisdag 14 sep kl. 18.30-20.30
Dagordning bl.a. återstart efter pandemin, beslut från RF-stämman, aktiviteter i höst/framtiden, 
uppföljning av vårens SDF-träff, samt erfarenhetsutbyte. Markus anmäler sig. Ingemar & Carl kan 
ev. också vara med, de kollar upp och meddelar Markus.

b) RF-SISU Småland bjuder in till presentation ”arrangera digitalt årsmöte” tis 31/8 kl. 19-21
Ingen av oss planerar nu att delta.

§ 4. Förbundsfrågor
Kort rapport av Ulrika: Förbundsstyrelsen har möte nästa vecka och på dagordning står bl.a. 
Friidrottens Strategi 2025, ta fram nyckeltal, prioritering av olika projekt och aktiviteter som planeras 
att ske framöver både i SFIF, SDF och föreningarna.

§ 5. Östsvenska FIF - Markus

a) Rapporter
* Östsvenska-arbetsgruppen inriktad på utbildning hade möte 10 aug. Preliminära besked från SFIF 
är att utbildningsuppdraget 2022 blir samma som nuvarande UC-avtal, dvs tränarutbildningar, sen 
kan det bli någon form av tillfällig satsning på funktionärsutbildningar finansierat med 
pandemiåterstartsmedel, och först längre in i framtiden ingår ev. funktionärsutbildningar i SDF:s 
ordinarie uppdrag. SFIF håller på att ta fram ett SDF-avtal där uppdraget beskrivs tydligare.
* Vi har lämnat besked till SFIF att Östsvenska vill vara med på SFIFs erbjudande om ny 
distriktshemsida, logotype, digitala mötesplatser, e-postadresser och profilkläder.
* Nästkommande möten blir planering av Höstmöte/extra Årsmöte prel. nästa vecka, samt möte om 
Tävlingsverksamheten i början av september.

b) Höstmöte/extra årsmöte
SFIF vill ha besked om datum för distriktens extra årsmöten i höst. Ulrika har varit i kontakt med 
Peter Håkansson/Östergötland och Bosse Nilsson/Blekinge, med flera. Ett förslag är att Smålands 
årliga Höstmöte blir gemensamt för våra tre SDF och att det kombineras med formella årsmöten. 
Peter förespråkar att det samkörs med Götalandsregionens årsmöte/föreningsträff sista helgen i 
oktober i Värnamo. Vi är positiva till förslaget och tänker oss tvådagars så tillräckligt med tid finns för
både Götalandsregionens dagordning, vårt Höstmöte med generell information och diskussioner, 
samt formella extra årsmöten för de SDF som vill, där bl.a. beslut om nya stadgar ska tas. Markus 
fick i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade stadgar. Från Blekinge verkar åsikterna vara delade
om gemensamt möte behövs, men vi räknar med att de är med på något sätt ändå. GM-lägret var 
tänkt denna helg men går bra att flytta fram enligt Carl. Markus kallar inom kort till ett Östsvenska-
möte för gemensam planering/beslut, och från vårt håll bildade vi arbetsgruppen Markus, Ingemar, 
Stefan och Ulrika för närmare planering framöver av helgen.

§ 6. Verksamhetsplan – Markus
Ingen hade någon särskild kommentar kring aktuella aktiviteter.
http://www.smfif.se/Styrelse/2021/SmFIF-verksamhetsplan-2021.pdf

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare

http://www.smfif.se/Styrelse/2021/SmFIF-verksamhetsplan-2021.pdf


§ 7. Ekonomi – Markus
Rapport utskickad inför mötet. Budget +55 tusen och vi ligger nu +4 mot det, dvs året pekar mot +58 
tusen. Nytt mot förra rapporten: -550kr i service-avgifter pga ett utträde, små justeringar för 
Smålands-Bästa & Kalendern, samt tillkommit 3 tusen i kostnader för vårens utbildningar (tidigare 
stod det 0) kopplat till den fortsättningsdel för 12-14år som genomfördes. Övriga utbildningar har 
skjutits till hösten. Träningsdagen beräknas gå +11 tusen med återbudsavgifter eller +3 tusen utan 
dem, vi tar beslut under §12.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus
* Tagit semester från "utvecklingsarbete", som projekten och distriktssammanslagningen, däremot 
jobbat på som vanligt med uppdatering av tävlingsprogrammet, notiser från mästerskapstävlingar, 
mail, telefon och ekonomin.
* Uppföljning könsfördelning i föreningsstyrelserna 2017 vs 2021. Främst genom att Markus letat 
uppgifterna på föreningarnas hemsidor, men även ett antal mail. 2017 fick han in uppgifter från 93 
föreningar, nu 86 st. 2017 hade föreningarna 38,5% kvinnor i sina styrelser, nu 38,2%.

§ 9. Projekt – Ulrika, Ingemar, Markus
* Slutrapport Projekt Friidrottsutvecklare. Ingemar har skrivit ihop en rapport på sju sidor. Några 
muntliga kommentarer från honom nu var att projektet varit lärorikt. Kanske var han lite naiv i början 
och trodde att alla föreningsledare var lika nyfikna och intresserade av att lära nytt som han är. 
Småland är ett stort distrikt med många små föreningar, många av dessa har fullt upp med den 
vardagliga verksamheten och inte riktigt tid/ork/resurser att utvecklas. Det var svårt att få komma ut 
på föreningsbesök vid t.ex. styrelsemöten, även att få föreningsledare till fysiska & digitala 
informationsträffar på olika teman. Covid-19-restriktioner har också försvårat möjligheten att träffas 
inom projektet. Det som istället har fungerat bra var information & samtal mer spontant ute vid 
tävlingar och träningspass, snarare än ”arrangerade möten”. Även att vända sig direkt tilll  
föreningsledare och föräldrar som är aktiva i verksamheten, snarare än till föreningens generella e-
post eller kontaktperson. Lag-UDM har också varit bra att samlas kring och då ”passa på” att även 
informera och diskutera andra ämnen, t.ex. nya tävlingsregler för barn. Det Ingemar/vi ser behov av 
framöver är att jobba vidare med att bilda olika typer av nätverk som träffas i olika sammanhang. 
Utbildning behövs. Svensk Friidrotts Utbildningsplattform kan vara till hjälp när när den är klar. Ett 
fortsatt projekt som vi planerar dra igång någon gång framöver är ”Friidrott är enkelt” som riktar sig 
mer till föräldrar/ovana friidrottsledare med hjälp/guider t.ex. hur man arrangerar en friidrottstävling, 
hur en förening fungerar, m.m.
* Slutrapport Kastprojekt. Projektet hade tidigare tänkt avslutas i våras med några digitala träffar, 
men projektmedel finns fortfarande kvar och nu fortsätter det under hösten med fler träffar. Vi saknar
något skriftligt på projektets verksamhet, Ingemar tar kontakt med Anders Axlid.
* Löpprojekt. En projektgrupp hade möte 6 juli. Kontaktuppgifter är insamlade till ca: 30 löptränare/ 
liknande inkl. Blekinge & Östergötland. Förslag en uppstartsträff i höst i Löparskog eller Löpanäs för 
främst Smålandsdeltagare med träning, lunch, presentation/föreläsning/diskussion hur projektet kan 
fortsätta. Denna träff finansieras av Smålands FIF, ca: 3000kr. Deltagarnas instressen/synpunkter 
påverkar inriktningen på det riktiga Löparprojektet som vi tänker starta efter årsskiftet, då finansierat 
med projektmedel och inkl. Blekinge & Östergötland. Ingemar har anmält intresse att vara 
projektledare. Styrelsebeslut behövs på finansiering av första träffen (ca: 3 000kr) vilket vi sa ja till. 
Inga övriga synpunkter. Markus & Ingemar jobbar vidare med detaljerna.
* Projekt behovsinventering och samarbete/erfarenhetsutbyten. Ett första utkast på projektplan är 
framtaget och utskickat inför styrelsemötet. Vi fattar beslut på styrelsemöte senare i höst när vi fått 
besked från SFIF vilket återstartsstöd som går att ansöka om. Tidsplanen har därmed skjutits fram.

§ 10. Utbildning – Ingela (ej närvarande)
Rapport från Ingela inför mötet. Se mötesanteckningar på hemsidan från Östsvenska-arbetsgruppen
och under §5. Ingela har därefter fått positivt svar av RF-SISUs Lena Larsson att den 
administrationstjänst vi köper av dem för dagens utbildningar även går att utöka till Östergötland. 
Ingela har inlett en kontakt med Östergötlands Krister Hultberg och Åsa Hallkvist Lestander 
angående utbildningsbehovet 2022.

§ 11. Tävlingskommittén – Markus
Snart september = ansökningsperiod för föreningarna inför 2022. Därefter planering DM 2022, nu för
Östsvenska. Möte i Östsvenska-arbetsgruppen i sep vilka DM vi ska ha inkl. många frågor kring vår 
tävlingsverksamhet, se §5.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 12. Ungdomskommittén – Carl
* Rapport från Träningsdagen i Ljungby. Ambitionen var ett tvådagarsläger, men 
coronarestriktionerna lättades inte tillräckligt så det fick bli ett träningsdag utan övernattning. Av 67 
anmälda lämnade 31 återbud men 36 deltog, vilket ändå får anses vara bra. Deltagarna var nöjda. 
Förr i tiden när vi försökt med sommarläger vissa år har det varit svårt att locka större deltagarantal 
pga konkurrens med tävlingssäsong och semestrar, så kommittén har i år lyckats bra. Datumet gick 
de ut med tidigt, aktiv marknadsföring under sommaren, även av Ingemar i samband med Lag-UDM.
* Tankar om läger kommande år: Ljungby är positiva till att vara värd fler år. Nu var åldern som GM 
dvs 13-14 år, i den åldern får vi nog dela upp Östsvenska geografiskt och köra ett sydligt i t.ex. 
Ljungby och ett längre norrut. Eventuellt lägga till ytterligare ett läger för 15-16 år och då ett 
gemensamt för hela distriktet. Nuvarande FIG-UC-läger 15-19år får vi hitta på ett nytt namn för, UC 
försvinner och att kalla det FIG-läger blir missvisande sett till målgrupp och innehåll, även om FIG-
tränarna ställer upp som instruktörer.
* Ekonomiskt beslut angående träningsdagen. Anmälningsavgift 1200kr uppgavs i inbjudan varav 
hälften får betalas vid återbud, uppgavs gjordes även att läget var osäkert pga corona. När vi 
beslutade att bara köra en träningsdag istället för helg sänktes avgiften till 500kr. 36 ungdomar 
deltog men så många som 31 lämnade återbud, i många fall säkert kopplat till längre resa som 
kändes ovärt när det bara blev en dag. Anmälningsavgifter 36 x 500kr = 13.500 kr, återbudsavgifter 
31 x 250kr = 7.750kr. Träningsdagen beräknas gå +11 tusen med återbudsavgifter eller +3 tusen 
utan dem. Frågan är om vi ska fakturera återbudsavgifterna? Styrelsen var enig om att inte göra det.

§ 13. Veterankommittén – Ronny (ej närvarande)
Kommittén kommer att ha möte 11 september i Värnamo och diskuterar/beslutar då om den sen 
tidigare planerade Veterandagen. En annan fråga är det svenska namnet ”veteran” jämfört med 
”master”, som används i vissa andra länder och andra idrotter. Vilket känns attraktivt, lockande, och 
något man vill vara en del av? Dock inget vi kan ändra på egen hand i Småland/Östsvenska. Ronny 
hade även skickat en skriftlig rapport om aktuella veterantävlingar inför styrelsemötet.

§ 14. Övriga frågor

a) Mångkamps-DM/SM i Ljungby
Sammanfattning och reflektioner från Ulrika, Carl och Ingemar som var där: Bra arrangemang, bra 
stämning, positivt för 12-14år (som hade UDM) att få träffa sina äldre idoler. Heder åt Ljungby FIK. 
Här om året fick Bottnarydskastet årets hederspris vid Friidrottsgalan, vi tänker nominera 
Ljungbymångkampen, Ulrika är med i SFIFs priskommitté och lyfter fram detta.

b) Representation och kontakt med föreningarna
Bra om representanter från Smålands FIF syns vid t.ex. DM-tävlingar och pratar runt bland 
föreningsledare, även föräldrar och aktiva. Viktigast är att muntligt berätta för tävlingsledningen ”jag 
representerar Smålands FIF” och kanske ha någon SmFIF-tröja så att det syns, sen skulle vi även 
kunna köpa in beachflagga, tält och andra fysiska saker för att visa upp oss. Syftet utöver att synas 
och få kontakt ute i verkligheten även att kontrollera och hjälpa till med DM-arrangemanget så att 
kvalitén säkerställs. Vi har tidigare haft ”DM-kontrollanter” vid alla DM men tappat rutinen de senaste
åren. Vi försöker framöver återuppta rutinen med styrelsen och tävlingskommittén som ansvarig. 
Närmast vid Lag-UDM i Ljungby 12 sep kommer Ulrika, Ingemar och Carl närvara.

§ 15. Kommande möten samt avslut
* Generellt kring fysiska/digitala möten. Vi planerar fyra fysiska möten per år, i januari då vi lägger 
Verksamhetsplanen, i mars ihop med Årsmötet, på sommaren, samt ihop med Höstmötet. Vid dessa
kan vi ha djupare diskussioner i olika ämnen. Resten av året smidigt med digitala möten.
* Nästa möte tisdag 21 september kl. 19.30-21.00. Mötet avslutades kl. 20.57.

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
24/8 §5b Ta fram förslag på nya stadgar för Småland/Östsvenska Markus 31/8
24/8 §9 Ta kontakt med Axlid o få något skriftligt om Kastprojektet Ingemar 17/9
24/8 §9 Jobba vidare med Löpprojektet Markus, Ingemar
24/8 §12 Ta fram förslag på nytt namn för FIG-UC-lägret

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare


