
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Datum & Plats: Lördag 8 jan 2022 kl. 10.00-16.00 på IFK Växjös kansli.
Närvarande: Lars Molin, Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin,
Stefan Mattsson, Ronny Krönvall och personal Markus Andersson
(kanslist), Ingemar Hedin (friidrottsutvecklare).

Vi inledde med en presentationsrunda.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Lars öppnade mötet och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades, genomförda punkter plockas bort, övriga där avsikten 
fortfarande är att genomföra dem ligger kvar. 

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) Götalandsregionens årsmöte lördag 26 februari kl. 15.00 i Värnamo
Peter Håkansson lär närvara. Regionen är på väg att läggas ner, har ett ganska stort kapital som 
planeras att överföras till SFIF för användning vid Götalandsmästerskapen, t.ex. resebidrag.

b) RF-SISU Smålands årsmöte 9 april
Vi utser våra ombud på nästa styrelsemöte.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Ordförandekonferens i november, ytterligare återkoppling/SDF-avtal
Lars har nu fått ett SDF-avtal av SFIF med snigelposten. Ulrika mailade vidare en version digitalt 
igår kväll som ej är den slutliga versionen men bör inte vara några betydande ändringar. Avtalet är 
en utveckling av det tidigare UC-avtalet med en del allmänna skrivelser samt ett operativt uppdrag 
som även nu främst fokuserar på utbildningar. Nytt är att vi årligen ska genomföra en  
distriktsdomarutbildning med hjälp av SFIFs tävlingsansvarige och att löpledarutbildningen ska köras
årligen istället för vartannat år. Vi beslutade att Lars skriver på och skickar in då avtalet bedöms 
okej, men styrelsen får i uppdrag att läsa på till nästa möte för ev. ytterligare beslut.

b) Förbundsårsmötet 26-27 mars i Norrköping
- Motioner och nomineringar till styrelsen ska vara inne senast 15 januari. Nomineringar till 
valberedningen sker på årsmötet. Vi har inget klart nu men kom överens att vi ska försöka nominera 
någon till valberedning i år och någon till styrelsen till 2023 (då Ulrikas mandatperiod löper ut).
- Östsvenskaombud, preliminärt har vi 18 st sådana som styrelsen ska utse. Föreningar och enskilda
är ombedda att skicka in intresseanmälningar senast 26/1 (2 månader innan). Vi har ännu inget 
sista-datum då SFIF vill ha in anmälningar av ombud.

§ 5. Verksamhetsidé för styrelsearbetet – Lars
Lars hade en presentation med sina tankar kring vår verksamhetsidé som vi fick ha synpunkter på. 
Handlade allmänt om vårt uppdrag som SDF, att vi ska stödja SFIF och föreningar med att uppnå 
bl.a. Friidrottens Strategi 2025. Hur ska vi göra detta? Lars ser ett behov av att vara ute i 
verkligheten så att Östsvenska syns, finns och märks, samt att vi själva både får se hur verkligheten 
ser ut, sett till ledare, aktiva, arrangemang och anläggningar, samt möjlighet för oss att påverka, om 
vi bedömer att vi ska/vill. Det finns förväntningar på oss som vi ska försöka fånga upp och möta. I 
dagsläget har vi SFIFs verksamhetsidé att förhålla oss till samt stadgarna som reglerar vårt syfte och
uppdrag som SDF, men vi har inte själva skrivit ihop någon egen verksamhetsidé. Lars skriver 
vidare och återkommer med en uppdaterad version.

§ 6. Verksamhetsplan 2022
Planen som visas ut mot föreningar, ledare, aktiva redovisas i ett separat dokument, som vi nu 
uppdaterade. Ytterligare uppdateringar behövs, alla får i uppdrag att bidra med input så skriver 
Markus in dem. Dokumentet är en del av årsmöteshandlingarna och ska vara klara 12 feb. Här i 
styrelseprotokollet ytterligare interna anteckningar/beslut.

a) Utbildning
- Instruktörsarvoden, underlag för ev. justeringar tas fram till nästa möte.
- Utbildningssamordnaren bör vara ansvarig även för distriktsdomarutbildning som tillkommit.
- Behålla ledare (inte bara utbilda nya). Att hålla koll på ledare som gått utbildning och fortsatt är 
aktiva kommer underlättas i framtiden när Utbildningsmodulen som SFIF jobbar på är färdig.
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b) Samarbete och erfarenhetsutbyte
- Projekt behovsinventering och samarbete. Oklarheter kring projektmedel och att vi egentligen vill 
ha en långsiktig finansiering för att också kunna genomföra den verksamhet som inventeringen 
kommer fram till att föreningarna efterfrågar, gör att vi nu siktar på att finansiera detta inom vår 
befintliga ekonomi snarare än att söka externa/tillfälliga projektmedel. Men vi skulle behöva ha bättre
koll på våra befintliga tjänster först, både innehåll och framtida utveckling då det händer ganska 
mycket här närmaste året. Distriktssammanslagningen har gett tillfälligt merarbete, men sen har 
Markus aviserat önskad nergång i arbetstid samtidigt som Ingela planerar pension 2023. Så vi 
avvaktar med starten till vi har bättre koll på detta. Markus får i uppdrag att beskriva innehållet i sin 
tjänst tydligare, inkl. vad han vill behålla/släppa ifrån sig framöver.
- Fortbildning och andra liknande träffar med visst utbildningsinnehåll men ingen fastställd 
utbildningsplan från SFIF redovisar vi under denna kategori.

c) Tävling
- GM 13-14 år. Carl försöker få fram någon mer som tillsammans med honom ansvarar för Smålands
lag. Blekinge & Östergötland har tillräckligt med tröjor, Småland endast 18 st i lämpliga storlekar så 
vi behöver göra en kompletterande beställning (kostnad 65 kr/st) för att det ska räcka denna säsong.
Till 2023 blir det ändringar. Fördelningen kostnader mellan distrikt och föreningar ännu ej beslutad, 
Carl & Peter tar fram ett förslag till nästa möte.

d) Styrning
- Vi försöker komma på åtgärder/aktiviteter i linje mot Friidrottens Strategi 2025 men sorterar in 
sådana under respektive område, t.ex. utbildning/tävling, istället för att redovisa dem under Styrning.

e) Övrigt
- Mångkampsprojekt distrikt. Vi sa ja till detta, med tillägget att projektet även ska innehålla en 
uppföljning som projektledaren ansvarar för.
- Mångkampsprojekt klubb. Vi sa ja till detta också, med samma tillägg som ovan.
- Löpprojektet. Har fortfarande inte kommit igång rent praktiskt, men nu får Ingemar i uppdrag att ta 
fram en projektplan inkl. arvodering med en total kostnad för oss på ca: 20 tkr.
- Projekt Parafriidrott. Ingela och SISU:s Stefan Fredriksson har satt ihop en projektplan som vi 
godkände. Kostnader 40 tkr som vi får ta av de överblivna projektmedeln Friidrottsutvecklare.

f) RF-SISU Smålands SDF-satsningar 2022
- Vi söker SDF-bidraget som vanligt samt använder deras administrationstjänst kring utbildningar 
även under 2022, sen siktar vi på att sköta utbildningsadministration själva från 2023.

§ 7. Ekonomi – Markus

a) Bokslut 2021
Resultatet blev +43 tkr mot budget +55 tkr och eget kapital vid årsskiftet 630 tkr. Markus gick igenom
resultatet för ett antal lite större saker under året.

b) Justering tjänster
- Kanslitjänsten. Med bakgrund av Markus mail 29/12 och dagens diskussion så beslutade vi höja 
tjänsten tillfälligt under 2022 från 80% till 100% samt justera lönenivån till samma som andra SDF.
- Utbildningssamordnartjänsten. Vi har inte fått in något underlag från Ingela och ser inte samma 
behov av justering. Lars tar kontakt med henne om detta. Ingela får också mer arbete & lön utöver 
utbildningarna genom Parafriidrottsprojektet.

c) Budget 2022
Markus gick igenom konto för konto. Justeringar i tkr mot utskickad version blev -15 i SDF-bidrag, +2
i service-avgifter, -25 för mångkampsprojekt distrikt, -20 för löpprojekt, -20 för kick-off, +8 för 
verksamhetsberättelse, -9 för justerad kanslilön samt en av de två tilläggstjänsterna på 20% 
utgår/läggs på kanslitjänsten 80-->100% . Resultatet pekar då mot +2 tkr.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus
- Verksamhetsberättelse 2021. Markus har fått in texter från alla i Småland, inväntar några fler saker 
från SFIF/andra men har annars mest själv en hel del att sammanställa. Ska vara klar 5 feb.
- Hemsidor. www.friidrott.se/distrikt är inte offentlig ännu men planeras att sjösättas i slutet av 
kommande vecka, det var tänkt att bli de nya distriktssidorna, men kommer nu bara användas 
tillfälligt under 2022 tills hemsidor inom IdrottOnline läggs ner. Istället ska en helt ny hemsida för 
både SFIF och distrikten byggas under 2022. Tills den är klar fortsätter vi använda www.smfif.se 
som Östsvenskas hemsida, Markus har uppdaterat de vanligaste sidorna för att fylla denna funktion. 
www.uc-smaland.se läggs ner och utbildningsinformation flyttas till smfif.se Vi har också en ny 
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Facebook-grupp för Östsvenska där vi snabbt kan nå ut direkt till ledare/aktiva, mail och hemsida 
kan vara långsammare/mindre effektivt även om de kompletterar varandra.
- Namnändring Smålands till Östsvenska Friidrottsförbundet är officiellt genomförd hos Skatteverket.
- Östsvenska-tröjor till styrelse + personal är ”beställda” genom mail till SFIFs Jan Larsson, ev. får vi 
tillgång till en webshop snart med ett bredare utbud.

§ 9. Utbildning – Ingela (ej närvarande)
Inget nytt eller mer att säga än vad som sagts under verksamhetsplanspunkten.

§ 10. Tävlingskommittén – Markus
- Status DM-arrangörer & datum 2022. Några ej klara men vi gick inte igenom det närmare.
- Nya DM-medaljer/klistermärken på de gamla. Markus har kollat mått och utbud samt beställt 
2000 st klisteretiketter att sätta på baksidan av våra gamla medaljer. Kostnad ca: 1kr/st.
- Distriktsstatistik på friidrottsstatistik.se Resultatlistor, årsbästalistor samt distriktsrekord för 
Östsvenska kommer finnas, rekorden är en nyhet som är under framtagning. Jonas Hedman gör det 
mesta men Markus hjälper till med att ta fram ort & datum för Smålandsrekorden. Nytt blir 
inomhusrekord för ungdomar-juniorer. SFIF har ännu ej klargjort pris och utbud i distriktsstatistiken 
2022, t.ex. om veteraner ingår.

§ 11. Ungdomskommittén – Carl
Carl planerar att lämna över ordförandeposten till någon annan, men vara kvar i kommittén. 
Kommittén ansvarar fortsatt för GM 13-14 år inne+ute och dess tillhörande läger på hösten.

§ 12. Veterankommittén – Ronny
Ronny meddelade att han lämnat en skrivelse om veteranverksamheten 2021 till 
Markus/verksamhetsberättelsen samt att han uppdaterat Smålandsrekorden för veteraner, som nu 
finns kvar som egna listor vid sidan om de nya för Östsvenska som har tillkommit.

§ 13. Övriga frågor

a) Årsmöte lördag 26 feb kl. 18.30-21.00 i Växjö + digitalt
- Lokal bokad på Royal Corner, ev. får vi hjälp med bärbar mikrofon eller så löser vi det själva.
- Parentation för Erik Karlsson och Gaspar Balogh
- Mötesordförande ej klar, fråga RF-SISU Småland?
- Styrelseförslag att Service-avgiften denna gång gäller både 2022 & 2023 (normalt ”kommande år”)
- Motioner från Wärnamo SK: Styrelsen yrkar på avslag på alla tre, men att tävlingskommittén får i 
uppdrag att ta fram ett justerat förslag angående den tredje om VDM endagarstävling.

b) Utmärkelser till veterankommittéledamöter
Arne Lundblad, Ingvar Ellbring och Sven-Erik Martinsson har engagerat sig +10 år i 
veterankommittén och vi var eniga om att tilldela dem SmFIFs guldnål för detta.

c) Medicinsk support
Vi har fått ett avtalsförslag av Ange Bergvall med en kostnad för oss på 90 tkr/år. Vi säger nej till 
detta, men är intresserade av en dialog om andra typer av samarbeten.

§ 14. Nästa möte samt avslut
* Tisdag 15 feb kl. 19.30 digitalt via Teams
* Årsmöte lördag 26 februari kl. 18.30-21.00 i Växjö, plus möjlighet att delta digitalt.
* Mötet avslutades ca: 16.15.

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
21/9 §14b Nytt namn och utveckling av Höstlägret 15-19 år Ingela, Carl, Ulrika 28/2
7/12 §4b SDF-bidragsansökan till RF-SISU Småland & Blekinge Markus 17/1
7/12 §13e Ta fram förslag på ledarträffar vid lör-trän i Växjö Peter 2/1
8/1 §4a Läsa SDF-avtalet Styrelsen 15/2
8/1 §6 Bidra med nyheter/justeringar till Verksamhetsplanen 2022 Styrelsen 10/2
8/1 §6b Beskriva kanslitjänsten mer inkl. släppa ifrån sig/behålla Markus 8/2
8/1 §6c Förslag upplägg GM inkl. ekonomi Carl, Peter 8/2
8/1 §6e Löpprojektet, ta fram projektplan inkl. arvodering Ingemar 8/2
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