
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Datum & Plats: Torsdag 24 mars 2022 kl. 19.30-21.30 via MS Teams.
Närvarande: Lars Molin, Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Stefan
Mattsson, Ronny Krönvall, Carl Hedin, Peter Håkansson, Linda Kjellberg,
Monica Randström och personal Markus Andersson (kanslist), Ingemar Hedin
(löpprojekt) och Ingela Nilsson (utbildningssamordnare, anslöt senare).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Lars öppnade mötet, hälsade välkomna och dagordningen godkändes efter
tillägg av §9d (tidigareläggs från nästa möte).

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Ingemar mailade oss idag en lägerapport och tankar 
kring löpprojektet, ännu finns ingen projektplan att ta ställning till, men en av tankarna är ett löpläger 
i slutet av juni i Västervik tillsammans med RF-SISU Småland, Västerviks kommun och samarbete 
med orientering & längdskidor. Ingemars mail innehöll även ett förslag att Kickoffen 8 maj skjuts till 
hösten, istället Östsvenska-närvaro på tävlingar maj-juni, en lägerapport/tankar kring Lag-UDM samt
information om SFIF:s kommande skolsatsning där Ingemar deltar på ett möte 30 mars. Vi tog inte 
ställning till dessa saker på kvällens styrelsemöte.

§ 3. Skrivelser och inbjudningar

a) RF-SISU Blekinge dialogträff 21 mars i Ronneby, idrottspolitiskt program 2023-2027
Lars fick tidigare inbjudan men deltog ej.

b) Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte 23 april i Åby
Inget deltagande planeras.

c)  RF-SISU Blekinge idrottsgemensamt läger 8-12 aug (må-fr) i Hällevik
Vi planerar inte att delta. Hällevik har ingen friidrottsarena och det är mitt under pågående 
tävlingssäsong för oss i friidrotten.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Förbundsårsmöte lördag 26 mars digitalt

Förbundsstyrelsens förslag - med vårt ställningstagande:
1. Förbundsårsmöte vartannat år - bifall
2. Gång- och Vandrarförbundet samgående med SFIF - bifall
3. Ny röstlängd och förändrad medlemsavgift - bifall
4. Instiftande av Disciplinnämnd - bifall
5. Regeländringar i viktkastning - bifall

Motioner (med avsändare), FS yttranden och vårt ställningstagande
1. Inkludering av statistiktjänsten (R&S-systemet) i årsavgiften. (Göteborgs FIF). 
    FS föreslår avslag. Vi går på FS linje om avslag.
2. SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s topp8-kriterium. (Göteborgs FIF) 
    FS föreslår att motionen ska anses besvarad. Vi går på FS linje om att motionen anses besvarad.
3. Kvalificeringskriterier för deltagande på internationella junior- och ungdomsmästerskap. (Kils AIK) 
    FS föreslår avslag. Vi går på FS linje om avslag.
4. Landsvägslopp, nettotider i statistiken. (IS Göta med flera) 
    FS föreslår avslag. Vi går på FS linje om avslag.
5. Införande av svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer (19 års) män och kvinnor.
    (Spårvägens FK) FS föreslår bifall. Vi går på FS linje om bifall.
6. Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för P15/F15, P16/F16, P17/F17. (Hässelby SK) 
    FS föreslår bifall. Vi går på FS linje om bifall.
7. Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för M/K22. (Hässelby SK) 
    FS föreslår bifall. Vi går på FS linje om bifall.
8. Traillöpning, struktur som täcker hela landet och alla nivåer. (Västerås LK med support från Rådet
    för ultralöpning) FS föreslår att att-satserna 1 & 2 ska anses besvarad samt avslag på att-satts 3.
    Vi går på FS linje om att att-satserna 1 & 2 anses besvarade, avslag på att-sats 3.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



Valberedningens förslag
Ordförande: Johan Storåkers (omval)
Ledamöter: Stephan Hammar (omval), Freja Avebäck (nyval), Henrik Tegnér (nyval), Ulrika Granfors
Wellemets (nyval)
Övriga nominerade: Axel Lönnqvist, Bengt Hansson, Berndt Andersson
Anm: Berndt Andersson, Ulrika Pizzeghello, Caroline Gedin och Anders Svanholm har ett år kvar på 
sina mandatperioder. Karin Grute Movin har en plats i styrelsen genom sin position i Europeiska 
Friidrottsförbundet.

Vårt ställningstagande: Vi röstar nej/blankt till Storåkers som ordförande (efter diskussion om vad 
som kommit ut i media, flera mail, m.m.). Ingen motkandidat finns i dagsläget. Som ledamot 
förespråkar vi Axel Lönnqvist istället för Henrik Tegnér, annars i linje med valberedningens förslag.

Val av revisorer & disciplinnämnd – vi tog inte ställning till detta.
Val av valberedning – Vi har försökt få fram en kandidat genom att ha tillfrågat ett flertal, men de har 
sagt nej, ytterligaren någon har ej lämnat besked ännu. Vi har dock fått rapporter om att andra 
distrikt har förslag så vi kommer kunna välja en valberedning med bra fördelning över hela landet. 

§ 5. Ekonomi – Markus
Markus har skickat ut rapport inför mötet.
- Budget +12 tkr och vi ligger nu +60 tkr mot det, dvs året pekar mot +72 tkr.
- Vi har fått 51 tkr från UC mellan (budget 0), 178 tkr från RF-SISU Småland (budget 170) och ej fått 
än av SFIF men bekräftelse på att vi inom kort kommer få 141 tkr (budget 143) + 110 (budget 110) +
150 (budget 150). Kostnaderna för årsmöte & v-ber lite lägre än budget.
- Nytt nu på mötet är att vi de senaste dagarna fått SDF-bidrag av RF-SISU Östergötland för jan-jun 
36,5 tkr vilket är lite mer än budget 62 tkr på helår, samt att höstens utbildningar (som administreras 
av RF-SISU och redovisas i vår ekonomi med eftersläpning) gick +38 tkr att jämföra med budget 
+50 tkr för både HT-21 och VT-22.

§ 6. Kansli och hemsida – Markus
- Skickat in årlig redovisning av verksamhetsberättelse & bokslut till RF-SISU Småland & SFIF samt 
till SFIF även utbildningsplan & budget 2022
- Till RF-SISU Småland extra rapport om vår verksamhet i Kronobergs län / vad vi gjort för det extra 
SDF-bidrag vi fick 2020 (vi fick även extra 2021 som ska redovisas senare 2022)
- Deltagit på digitalt nätverksträff för SDF-anställda 14 mars, se rapport mail samma dag.
- Ny hemsida bör vara tillgänglig att börja jobba med under våren, Markus är redo men väntar på 
SFIFs ställningstagande och tekniska förberedelser innan SDF får tillgång. Om det dröjer kommer 
Markus ha mindre arbetsuppgifter än förväntat/planerat under vår-sommar.

§ 7. Projekt (para, mångkamp, löpning, kast)
- Löpprojektet nämndes under § 2.
- De Paraträffar som var planerade i Växjö mars-april ställs in pga få anmälda. Ingela m.f. genomför 
andra Växjö-lokala paraaktiviteter, plus gör nytt försök ut mot övriga föreningar till hösten.

§ 8. Kommittéerna (utbildning, tävling, ungdom, veteran)
- Utbildningskommittémöte är planerat om någon vecka.
- Tävlingskommittémöte är också planerat i närtid med bl.a. grenprogram VDM och ev. DM dag 2 i 
aug på dagordningen. GM 13-14 år har tillkommit utomhus 10-11 sep i Eslöv.
- Veteran. Ronny nämnde aktuella veterantävlingar samt att han mailat ut inbjudningar.

§ 9. Övriga frågor

a) Utformning av tjänster Östsvenska
Vi tillsatte följande arbetsgrupp: Ulrika (sammankallande), Carl, Marina, Monica och Lars. 
Arbetsgruppen diskuterar med Markus och Ingela när den anser det behövs.
Uppdraget är att återkomma till styrelsen med ett förslag, bl.a. utifrån det underlag Ulrika mailade 
21 mars. Tidsplanen skjuts fram lite, siktet är nu att en ny person tillsätts från 1 augusti.

b) Östsvenskas valberedning, tillsätta en person plus utse ordförande
Vårat årsmöte 26 februari lyckades inte välja en fulltalig valberedning och gav då styrelsen i uppdrag
att utse den fjärde personen, som ska vara en kvinna, samt utse ordförande. Vi har tillfrågat ett flertal
personer men ingen har sagt ja. Vi får jobba vidare. Markus får i uppdrag att hjälpa till. Monica 
föreslår att styrelsen bjuder in föreningar/ledare till ett digitalt möte där vi presenterar oss och våra 
tankar/planer kring styrelsearbetet. Monica & Lars jobbar vidare med den idén.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare



c) Östsvenska höstläger
Carl mailade underlag idag 24 mars. Diskussion och ställningstagande tas på nästa möte.

d) Begränsat utdrag från brottsregistret, ta fram policy/rutin inom Östsvenska
Binai Ahmad, som ingick i interimssstyrelsen, mailade oss tidigare KA2:s policy som kan fungera 
som underlag/tips, Markus vidarebefordrade detta 18 mars. Ingela har också uppmärksammat en del
material på IdrottOnline. Diskussion och ställningstagande skjuts till nästa möte.

§ 10. Kommande möten och avslut
- Styrelsemöte torsdag 5 maj kl. 19.30-21.30 via Teams.
- Kickoff 8 maj osäkert, Ingemar som tilldelats uppdraget med planering, föreslår nu (mail 24 mars) 
att det skjuts till hösten och att vi istället siktar på Östsvenska-närvaro på tävlingar under maj-juni.
- Mötet avslutades kl. 21.43.

Övriga frågor att ta upp på nästa styrelsemöte
- Utformning av tjänster Östsvenska (arbetsgruppens förslag)
- Östsvenska höstläger 15-19 år, nytt namn och utveckling, se Carls mail 24/3
- Östsvenska policy/rutin för begränsat utdrag ut brottsregistret, se Markus mail 18/3
- Kickoff (8 maj?) / möten med våra föreningar/ledare
- Östsvenska-närvaro vid DM-tävlingar, utbildningar, läger (styrelse, personal, kommittéer)
- Jönköpings läns folkrörelsearkiv årsmöte må 16 maj kl 18.30 i Jönköping (tas under § 3 inbjudningar)
- Rörelsesatsning i skolan / Friidrottens aktivitetskort – Rapport av Ingemar från möte 30 mars med RF-SISU
och SFIFs Frida Hogstrand, samt diskussion och ev. beslut om Östsvenska ska göra något.
- Priser / utmärkelser / stipendier till ledare, aktiva och föreningar – vad ska Östsvenska ha?

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
14/1-20 §10 Veterandag Ronny
8/1 §6e Löpprojektet, ta fram projektplan inkl. arvodering Ingemar 17/3
26/2 §17 Utse en fjärde person (kvinna) i valberedning + utse ordf. Styrelsen + Markus
24/3 §9a Förslag på utformning tjänster Östsvenska från 1 augusti Ulrika m.f. 28/4
24/3 §9b Presentation av styrelsen mot föreningarna (digitalt möte) Monica, Lars

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Lars Molin
Sekreterare Ordförande/justerare


