
Minnesanteckningar arbetsgruppmöte Östsvenska FIF
Onsdag 1 september 2021 via Teams.

Närvarande
Markus Andersson Smålands FIF, kanslist / sammankallande
Ulrika Pizzeghello Smålands FIF, ordförande
Marina Karlsson Smålands FIF, vice ordförande
Peter Håkansson Östergötlands FIF, ordförande
Henrik Hultman Blekinge FIF, utbildningsansvarig

Frånvarande
Bosse Nilsson Blekinge FIF, ordförande
Lars Molin Blekinge FIF, vice ordförande
Krister Hultberg Östergötalnds FIF, vice ordf, utbildningsansvarig
Björn Lindén Svenska Friidrottsförbundet, föreningsutvecklare

Planering av Höstmöte & Extra årsmöten
Småland brukar ha ett Höstmöte varje år dit föreningarna bjuds in för presentation och diskussion om den 
aktuella och framtida verksamheten. I år tänkte vi köra ett gemensamt för Småland-Blekinge-Östergötland 
och tänker oss ca: 40 personer. Vi behöver även ha extra årsmöten med formella beslut. Småland planerar 
att köra sitt extra årsmöte i samband med Höstmötet, medan Blekinge och Östergötland kör sina separat vid 
ett annat tillfälle. Småland, som blir den organisation som kommer finnas kvar, behöver ta beslut om 
namnbyte till Östsvenska Friidrottsförbundet, anta nya stadgar att gälla från och med 1 januari 2022 samt 
utse ny styrelse och valberedning från 1 januari 2022 att gälla fram till nästa ordinarie årsmöte i feb/mars 
2022. Markus tar fram förslag på dagordning och nya stadgar. Blekinge och Östergötland behöver ta beslut 
om nedläggning, överföring av tillgångar till Östsvenska FIF samt föreslå ledamöter till styrelse och 
valberedning att väljas på Smålands extra årsmöte och med mandatperiod 1 januari 2022 fram till 
Östsvenskas ordinarie årsmöte i feb/mars 2022. Blekinge och Östergötland behöver alltså ha sina extra 
årsmöten innan Smålands, så att vi har förslagen på styrelseledamöter och valberedning att ta hänsyn till. Vi 
har fått ett PM från SFIFs jurist Thore Brolin där med detaljer om processen kring extra årsmöten beskrivs.

Angående framtida styrelse har följande uttryckt intresse att vara ledamot (oklart kring ordförande):
Småland: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Ronny Krönvall, Stefan Mattsson?
Blekinge: Lars Molin. På tal har även varit Lisbeth Nilsson och Binai Ahmad.
Östergötland: Peter Håkansson. På tal har även varit Ingrid Martini och Frida Nikesjö (tidigare Stark Helin).

Förslag på datum och ort för Höstmötet är lördag-söndag 30-31 oktober i Värnamo. Götalandsregionen 
planerar att ha sitt avslutningsmöte då och vi planerar att ansluta. Peter kollar närmare med dem så att det 
känns okej och hur deras dagordning ser ut. Markus kollar med Scandic Hotell i Värnamo om de har plats för
ca: 40 pers inkl. övernattning denna helg. Björn Lindén har tidigare "lovat" att SFIF finansierar årets 
gemensamma Höstmöte men kan vara värt att stämma av rimlig totalkostnad och ev. villkor.

Punkter att ha med på dagordningen - med ansvariga personer (preliminärt)
Lördag

• Lunch
• Inledning, bakgrund till distriktsammanslagningen och SDF:ets uppdrag framöver – Ulrika, Markus
• Utbildning allmänt/aktuellt - Ingela
•     Utbildningstrappan, Utbildningsplattform, fortbildning – Ulrika
•     Utbildning/utveckling av aktiva – Peter
•     Funktionärsutbildningar – Markus eller Ingemar
• Tävling – allmänt Markus
•     GM – Henrik
• Grupparbeten/workshops där deltagarna får välja antingen Utbildning eller Tävling, presentation efter
• Föreläsning om samarbete/samverkan – Stefan kollar om RF-SISU har någon föreläsare
• Middag

Söndag
• Samarbete och erfarenhetsutbyte – Ulrika, Markus
• Löpprojekt – Johan Wettergren & David Stridfelt tillfrågas
• Extra årsmöte Småland – Ulrika, Markus
•    Nya stadgar 1/1 2022 – Markus
•    Val av ny styrelse och valberedning 1/1 2022 - ?
• Presentation av kommittéer, personal, ekonomi – Markus
• Avslut, lunch


