
Minnesanteckningar arbetsgruppmöte Östsvenska FIF
Onsdag 29 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
Krister Hultberg Östergötalnds FIF, vice ordf, utbildningsansvarig
Lars Molin Blekinge FIF, vice ordförande
Henrik Hultman Blekinge FIF, utbildningsansvarig
Stefan Mattsson Smålands FIF, styrelseledamot, planeringsgrupp inför Höstmötet

Frånvarande
Bosse Nilsson Blekinge FIF, ordförande
Ingemar Hedin Smålands FIF, projekt, planeringsgrupp inför Höstmötet
Björn Lindén Svenska Friidrottsförbundet, föreningsutvecklare

Höstmötets program
• Utbildningsdelen håller Ulrika och Ingemar i på plats. Ingela och Krister kan ej närvara men bidrar 

med information och planering inför.
• Tävlingsdelen håller Markus i. Henrik får ca: 15min till GM. Avstämning med SFIFs Frida Hogstrand 

innan, hon lär ha förslag på GM-upplägg från nationellt perspektiv. Anita Norr-Ericsson tillfrågas om 
att berätta om framtida upplägg för Götalandsserien.

• Projekt inventering av föreningarnas behov kopplat till SDF:s uppdrag samarbete/erfarenhetsutbyte. 
Denna punkt håller Ulrika & Markus i. Även återkoppling till föreläsningen. Markus kollar med Björn 
Lindén om SFIFs kriterier för Återstartsstöd, där vi fått ett prel. ja tidigare men avvaktar definitivt.

• Kommittéer, personal och ekonomin presenterar Markus. ÖFIFs kassör Arne Lindholm närvarar. Ett 
ekonomimöte körs innan Höstmötet om ytterligare avstämning behövs. Vi kommer ha utrymme för 
ytterligare ca: 15% tjänst, beslut ännu ej taget vad vi ska satsa på, och ev. förändring av nuvarande 
tjänsters uppdrag, liksom kommittéers uppdrag. Nya styrelsen får jobba med detta 2022, både hur vi 
ska lösa grunduppdrag/kontinuerlig verksamhet på bästa sätt och satsningar inom Friidrottens 
strategi 2025. En del satsningar går även i framtiden att göra med projektmedel.

Extra årsmöten
Småland kör sitt extra årsmöte på söndagsförmiddagen som en del av Höstmötet. Inga synpunkter fanns nu 
på föreslagen kallelse/dagordning. Namnen på föreslagen styrelse och valberedning (enligt nedan) skrivs dit,
och skickas nu ut till föreningarna. Östergötland planerar att ha sitt extra årsmöte i början på samma vecka. 
Lars kollar med Bosse angående Blekinges extra årsmöte.

Nya stadgar
• Inga ytterligare ändringar utan liggande förslag fastställdes.
• Lite information/diskussion kring antal ledamöter i styrelse och valberedning, valberedningens 

tidsplan, att styrelsen snarare än årsmötet utser ombud till Förbundsårsmötet (FM) och RF-SISU-
distriktsstämma, samt föreningars/ledares intresse att engagera sig i SFIFs verksamhet t.ex. genom 
att åka till FM.

• Markus presenterade förslag från Ronny Krönvall om ändring i stadgeförslaget så att två årsmöten 
ska krävas för stadgeändring. Vi sa nej till det.

Förslag på interimsstyrelse
Ordförande:  Lars Molin, Blekinge
Ledamöter från Småland: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Ronny Krönvall, Stefan Mattsson
Blekinge: Binai Ahmad
Östergötland: Peter Håkansson

Peter/Östergötland jobbar på att försöka få fram någon mer ledamot då de är underrepresenterade nu.

Förslag på interimsvalberedning
Ordförande: Någon av ledamöterna nedan
Fredrik Ahlström, Småland
Suzanne Wiberg, Småland
Per Falkman, Småland
Rolf Trulsson, Blekinge

Peter/Östergötland jobbar på att försöka få fram någon även här.



Övrigt
• Generellt i processen mot nya SDF är det svårt att ha koll på alla detaljer och vara ute i god tid, det 

upplever även vi, trots att vi lär ligga bra till jämfört med andra SDF. SFIF ligger inte alltid steget före 
utan vi får avvakta besked i flera frågor, och jobba självständigt, men Björn Lindén mf. jobbar säkert 
på så gott de kan, dock paus sen i somras pga semester och Finnkamp. 

• Höstmötet kostar ca: 50 tusen och finansieras av SFIF (20 tusen), deltagaravgifter 600kr/pers (ca: 
20 tusen) och resten SmFIF (ca: 10 tusen).

• Vi skulle vilja se förnyelse av veterankommittén.


