
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 21 sep 2021 kl. 19.30-21.00 via Microsofts Teams.
Närvarande: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Stefan Mattsson,
Ronny Krönvall, Anders Grönvall (adjungerad) och personal Ingela Nilsson
(utbildningssamordnare) Ingemar Hedin (friidrottsutvecklare) och Markus
Andersson (kanslist).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning - Ulrika
Ulrika öppnade mötet 19.33 och dagordningen godkändes efter tillägg av §14a
och §14b.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan – Markus, Ulrika
Uppdragslistan i slutet av föregående mötesprotokoll gicks igenom. Inget nytt ang. veterandag och 
ledarutskick, Ronny säger lite mer under §13. Markus kommit lite framåt med funktionärsutbildningar
men ej klart, starterutbildning har fått datum & ort: 27 nov i Växjö. Förslag på Östsvenska-stadgar 
finns nu, diskuteras mer under §5 och på Östsvenska-möte 29/9. Kastprojekt körs vidare med tre 
träffar i höst och tre till våren rapporterar Marina, Ingemar ber Anders Axlid eller Johanna Vikström 
om någon skriftlig plan samt summering av hela projektet. Löpprojektet har stått still och uppstart 
skjuts nu till 2022. Namnbyte på FIG-UC-lägret tar vi under §14b.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar - Markus

a) RF-SISU Småland bjuder in till SDF-konferens fre-lör 12-13 nov i Växjö
Markus deltog på ett liknande digitalt kvällsmöte 14/9. Alla har fått inbjudan per mail, får läsa och 
anmäla intresse till Markus framöver, han påminner strax innan anmälningstiden går ut.

b) RF-SISU Småland bjuder in till utbildning ”Lärande i digitala miljöer” tisdag 12/10 kl. 18-20
Ingela tittar på detta och bjuder in våra instruktörer.

§ 4. Förbundsfrågor- Markus, Ulrika
* RF lägger ner hemsidor i IdrottOnline från årsskiftet 22/23 pga kraftigt ökade kostnader. Påverkar 
både SF, SDF och många föreningar. Svenska Friidrottsförbundet ska se över alternativa lösningar 
och hjälpa SDF och föreningar. Detta innebär dock att Östsvenska FIF inte lär ha någon egen 
hemsida vid årsskiftet utan det kommer senare och vi får köra vidare med ”Smålands” under tiden.

* Ordförandekonferensen 27-28 nov i Sollentuna. Tre personer från varje nytt SDF bjuds in. Ulrika 
närvarar men i sin roll som ledamot i förbundsstyrelsen. Carl kommer också vara där som ledamot i 
Ungdomsrådet. Peter Håkansson från Östergötland och Lars Molin från Blekinge har tillfrågats och 
tackat ja. Marina och Markus är upptagna. Ingemar och Stefan tillfrågas om deltagande och får 
möjlighet att återkoppla till Ulrika huruvida de kan och vill delta på den sista platsen för Östsvenska.

§ 5. Östsvenska FIF – Markus, Ulrika

a) Rapporter
Östsvenska-möten har körts 1/9 med fokus på planering inför Höstmöte/extra årsmöte samt 8/9 med
fokus på tävlingsverksamheten. Minnesanteckningar finns på hemsidan. Planerade möten är 29/9 
igen inför Höstmötet/extra årsmöte, 5/10 med fokus på utbildning, 6/10 med fokus på tävling och det 
kommer också bli något med fokus på ekonomi då Östergötlands kassör Arne Lindholm saknades 
på ekonomimötet vi körde 20/5. Markus, Arne och Krister Hultberg deltar plus ev. fler intresserade, 
Marina anmäler nu intresse. För tävlingsdelen kan nämnas att SFIFs Daniel Bergin har en plan för 
Götalandsserien 2022 som han mailar ut inom kort. För GM 13-14år körde SFIFs Frida Hogstrand 
möten med ett antal SDF under juni och fångade upp många olika tankar och åsikter kring framtida 
upplägg, men sen har nog planeringen stått still, men vi (Småland, Blekinge, Östergötland) och även
fler verkar nöjda med nuvarande upplägg så vi väntar oss inga större förändringar. Vi planerar att 
fortsätta med separata distriktslag, men planerar gemensamt och samordnar det som går.

b) Höstmötet 30-31 oktober i Värnamo – Markus, Ulrika, Stefan
Markus har tagit fram förslag på Höstmötesinbjudan & program, dagordning för extra årsmötet samt 
förslag på nya stadgar. Stefan har fixat en föreläsare. Ramarna för programmet är förankrat med 
Östsvenska arbetsgruppen, vilka också inkluderas i förberedelserna inför höstmötet. Markus 
planerar grupparbetet inriktat på tävling, medan Ulrika, Ingela och Ingemar hjälps åt kring 
utbildningarna. Ingemar pratar om Löpprojektet om Johan/David inte kan/vill. Vi var ense att justera 
stadgeförslaget till att styrelsen ska bestå av ordförande + 8 ledamöter och valberedningen 
ordförande + 3 ledamöter. 

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare



c) Styrelsesammansättning – Ulrika
Markus/Ulrika kollar upp mer kring interimsstyrelse. Ulrika kan tänka sig att fortsätta som ordförande 
i interimsstyrelsen om det behövs, men helst inte då det är mycket ihop med förbundsstyrelsen. Vi 
får se om Östsvenska-mötet 29/9 har något mer att tillägga kring antal ledamöter, könsfördelning 
och geografisk spridning. Framöver skulle vi även kunna diskutera mer kring ambitionsnivå och 
uppdrag som styrelseledamot, arbetsfördelning mellan styrelse, kommittéer och personal, m.m.

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

§ 7. Ekonomi – Markus
Rapport utskickad inför mötet. Budget +55 tusen och vi ligger nu +6 mot det för de poster som är 
klara, eller har prognos, dvs året pekar mot +61 tusen. Nytt mot förra rapporten:
* Ifylld i prognos för personalkostnaderna resten av året, egentligen inget nytt jämfört med 
förväntan/budget.
* Lag-UDM hade 67st lag x 250kr i avgift till oss = 16.750kr minus arr-bidrag till Ljungby 30st lag (ej 
Mix 11) x 125kr = 3750kr. Netto +13 tusen vilket är över budget på +9 tusen. Inte helt klart.
* Träningsdagen i Ljungby: hyran av IP visade sig kosta betydligt mer än jag och Carl trott så det 
slutar på -1,7 tusen istället för lite plus.
* Höstmötet har inga siffror ännu i rapporten, men kan nämnas att kostnaderna blir ca: 47 tusen för 
hotellet + resor och föreläsare, vi kommer få 20 tusen av SFIF och ta 600kr/delt i avgifter, 
nettokostnaden för oss kommer dock bli lite mer än nuvarande budget på 8 tusen.
* Ett extra Östsvenska-ekonomimöte kommer köras som nämndes under §5.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus
* Rapport: Prioriterat Östsvenska-möten inkl. för/efterarbeten, underlag och planering framåt mot 
Höstmötet. Även ganska många mail, notiser på hemsidan och uppdateringar i tävlingsprogrammet. 
Hunnit lite men inte färdigt med funktionärsutbildningar, och inget med Löpprojektet.
* Framöver: Sammanställa resultat UDM 12-14år, göra färdigt med funktionärsutbildningarna, 
sammanställa underlag och skicka ut fakturor på UDM, Lag-UDM, GM 13-14 år, medaljer för flera 
genomförda DM, granska FRIDA-ansökningar och sammanställa tävlingsprogram 2022, 
sammanställa resultat DM Castorama, planering av DM 2022, förbereda och genomföra Höstmötet.

§ 9. Projekt – Ulrika, Ingemar, Markus
* Löpprojektet – ansökan projektmedel, ansvarsfördelning. Projektet har stått still senaste tiden. 
Ingemar säger sig kunna få Gtbgs tidigare ansökan innan de startade sitt projekt, som han 
uppdaterar för att passa oss. Höstens första träff som vi tänkt oss utgår och vi siktar på uppstart 
2022. Ingemar är projektledare, Markus & Ulrika stöttar upp på olika sätt.
* Projekt behovsinventering och samarbete – ansökan projektmedel, uppstart januari? Vi avvaktar 
fortfarande besked från SFIF/Björn Lindén angående kriterer för återstartsstöd.

§ 10. Utbildning – Ingela
* Aktuellt: Imorgon 22 sep börjar höstens första utbildning, 7-10 år i Växjö med 30 deltagare. 7-10 år 
i Karlshamn startar till helgen med 7 deltagare. Inbjudningar är klara till båda 10-12 år i Växjö 
respektive Kalmar som startar i slutet av oktober. Inbjudan återstår till 12-14 år i Växjö i nov-dec.
* Ingela har deltagit på två SFIF-möten för UC-samordnare. Eventuellt blir YALA permanent. Ingela 
är även inblandad i att få in Parafriidrott i befintligt utbildningsmaterial, jobbar med detta tillsammans 
med SFIFs utbildningsansvarig Janne Wanhainen och paraprojektledare Daniel Cortobius.
* Läget kring utbildare. Linnéa Agefjäll har tillkommit från Östergötland, bor i Kalmar nu. SFIF kör en 
utbildarutbildning till våren, vi har eventuellt två kandidater från Östergötland, fler vore bra.
* Samverkan Östergötland. Krister Hultberg och Åsa Hallkvist Lestander jobbar med utbildningar där.
Vana att köra klubbinterna utbildningar, kan vara smidigt och effektivt, men behöver ändå planeras i 
förväg och att andra närliggande föreningar bjuds in för att se till helheten för distriktet.
* Planering 2022: För Småland/Blekinge har Ingela hyfsad koll på behovet, från Östergötlands sida 
säger de sig kanske behöva en 7-10 år, men ytterligare något tänker vi? SFIF kommer köra en 14-
17 år. Vi kanske ska höja instruktörsarvoden?

§ 11. Tävlingskommittén – Markus
* Lag-DM genomförs 3 okt i Högby, förutom Högby själva deltar Ljungby med dam+herrlag, 
förhoppningsvis fler. 
* Långa Terräng-DM 19 sep i Södra Vi hade bara 2+4 anmälda och ställdes in, Högby erbjöd sig då 
istället att ha det inlagt i Ekerumsloppet som också är 10 km terräng 9 okt, så så blir det.
* September = ansökningsperiod för föreningarna inför 2022. Därefter planering DM 2022, nu för 
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Östsvenska. Möte i Östsvenska-arbetsgruppen 8 sep + 6 okt vilka DM vi ska ha inkl. många frågor 
kring vår tävlingsverksamhet. För Götalandsserien och GM 13-14 år ligger bollen främst hos SFIFs 
Daniel Bergin och Frida Hogstrand.
* I kommittén slutar Tommy & Anders. Tillkommer gör Anna Palmerius från Östergötland som 
regelansvarig (ersätter Tommy) och antingen Peter Håkansson eller Frida Nikesjö, båda också från 
Östergötland. Ytterligare några kandidater finns.
* Utse SmFIF-representant vid Lag-DM 3 okt i Högby och Terräng-DM 17 okt i Värnamo. Ronny tar 
Värnamo, Stefan kollar om han ev. kan åka till Lag-DM.

§ 12. Ungdomskommittén – Carl
* GM i Malmö gick i helgen. Smålandstruppen bestod av 58 tävlande från 12 klubbar som 
tilsammans gjorde 211 starter. Distriktsledare var Carl, Siri Elofsson och Mathias Sörensen, alla tre 
nya i den rollen, bl.a. pga att tre GM ej kunnat genomföras. De har haft två förberedande möten de 
senaste veckorna. Övernattning skedde på hårt underlag i Atleticum. Inga kvalgränser tillämpades 
denna gång heller och maxantalet 8 st överskreds i flera grenar, främst i F13 och i F14, men inget 
större problem och desto fler fördelar med inga kvalgränser. I framtiden lutar det åt att vi fortsätter 
med separata lag för Småland, Blekinge och Östergötland, liksom för övriga distrikt vad Carl hört.
* Lag-UDM-finalen gick 12 sep i ett regnigt Ljungby, Carl var där i egenskap av funktionär. Tävlingen
flöt på bra förutom tekniskt strul med startlistor, startpistoler och sena lagändringar. 15st lag i F13, 
5st lag i P13 och 10st lag i nya klassen Mix 14-17år. Mixklassen innebar en del administrativa 
svårigheter då EasyRecord inte riktigt hade stöd för sådant upplägg.
* GM-lägret flyttas till 13-14 november, Telekonsult Arena är bokad. Det kommer bli trångt då SFIF 
har utvecklingsträff i kast samtidigt. Carl jobbar med inbjudan nu.
* Fem ungdomar från Småland har genomgått SFIFs ettåriga ledarskapsutbildning YALA.
* Ungdomsrådet i SFIF kommer att arbeta för att utveckla ungdomsverksamheten i de nya distrikten.
Hur det kan påverka Östsvenska FIF är i nuläget oklart.

§ 13. Veterankommittén – Ronny
* Webbinarium för 65+ och ledare för vuxengrupper 21 sep (tips i SFIFs senaste nyhetsbrev). Ronny
vet ingen från oss som deltog.
* Veteran-DM Värnamo, rapport.  Arrangemanget gick bra. Samtidigt hade veterankommittén möte 
och diskuterade bl.a. den planerade veterandagen, som nu planeras till 2022. Bjuda in så många 
som möjligt. Kanske i Nässjö? Ann Ek kan föreläsa om skadeförebyggande träning. Lunch? 
* Nästa kommittémöte blir på söndagsmorgonen 31 okt innan Höstmötet.

§ 14. Övriga frågor

a) Bjuda in Östergötlands föreningar till FIG-UC-lägret?
Svar ja.

b) Namnbyte på FIG-UC-lägret
UC upphör från årsskiftet, och enbart ”FIG-läger” blir missvisande sett till målgrupp, även om FIG:et 
till stor del arrangerar lägret. Vi tillsatte nu en arbetsgrupp bestående av Ingela, Carl och Ulrika som 
både får se över namnfrågan och övriga utvecklingsmöjligheter för lägret.

§ 15. Nästa möte samt avslut
* Lördag 30 okt kl. 10.00 på Scandic Hotell i Värnamo innan Höstmötet. Mötet avslutades kl. 21.18.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
14/1-20 §10 Veterandag Ronny
20/3-20 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
15/12-20 §15 Planera vidare mot funktionärsutbildn. starter, eltid, domare Markus
21/9 §2 Få något skriftligt om Kastprojektet Ingemar
21/9 §9 Jobba vidare med Löpprojektet Ingemar, Markus, Ulrika
21/9 §14b Nytt namn och utveckling av FIG-UC-lägret Ingela, Carl, Ulrika

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ulrika Pizzeghello
Sekreterare Ordförande/justerare


