
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Datum & Plats: Onsdag 15 juni 2022 kl. 19.30-21.30 via MS Teams.
Närvarande: Lars Molin, Marina Karlsson, Stefan Mattsson, Ronny
Krönvall, Carl Hedin, Ulrika Pizzeghello (från §2), Monica Randström
(från §3) och personal Markus Andersson (kanslist), Ingela Nilsson
(utbildningssamordnare).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Lars öppnade mötet, hälsade välkomna och dagordningen godkändes
efter att §9a (höstläger) skjuts till senare möte och 9e läggs till
(Friidrottens ledarveteraner).

§ 2. Föregående protokoll, genomgång av uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. 
* Veterandagen – fortsatt svårt att komma framåt. Av de som tillfrågats att ingå i en arbetsgrupp är 
samtliga positiva till att medverka på själva dagen, men bara Ronny och Marie Grahn är beredda att 
jobba med planeringen. När Verksamhetsansvarig är på plats får denne i uppdrag att hjälpa till. 
Kanske kan vi ha något ihop med Höstmöte/Årsmöte. Markus hjälper nu Ronny med en budget.
* Löpprojekt – ligger fortsatt på is. Vi inväntar nu att nya löpningskommittén kommit igång.
* Valberedningen – Ordförande utsedd men att tillsätta en kvinna återstår fortfarande.
* Digitalt möte med våra föreningar för att presentera styrelsen – planeras till hösten.
* Översyn instruktörsarvoden – Ingela ej klar.
* Övriga uppdrag är utförda och diskussions/beslutspunkter finns med på dagordningen.

§ 3. Rekrytering av Verksamhetsansvarig (ny tjänst på 80 % från augusti)
Ulrika rapporterade från arbetsgruppen. Sju bra ansökningar har vi fått in, arbetsgruppen har 
genomfört intervjuer med fem av dessa och valt att gå vidare med främst två personer, ett sista möte
igår där de valt en person att erbjuda jobbet som Verksamhetsansvarig. Ulrika presenterade 
personens CV och personlighet/kompetens för uppdraget. Arbetsgruppen känner sig mycket nöjd 
med jobbet och det förslag de nu kan presentera.
Styrelsen instämde och biföll förslaget om att erbjuda denne person jobbet. Arbetsgruppen 
tilldelades även uppdraget att skriva anställningsavtal, samt samtidigt se över avtal med nuvarande 
personal. Tillsättning är planerad till augusti, men kan justeras.

§ 4. Ekonomi – Markus
Rapport utskickad inför mötet ihop med kommentarer. Markus gick igenom nyheter.
* Budget 2022 +12 tkr. Utfall hitintills och prognoser när sådana finns pekar nu mot +177 tkr.
* Utbildingsverksamheten budgeterad +50 tkr men gick +73 tkr. Hösten-21 +38 tkr och våren +35 tkr.
* Extra SDF-bidrag/återstartsmedel från Region Kronoberg tillkommit med 35 tkr (ej med i budget). 
Ordinarie SDF-bidrag har kommit från Småland (177 vs budget 170 tkr) och Blekinge (12 vs 12), 
medan vi ännu ej fått från Östergötland där 62 tkr förväntas.

§ 5. Förbundsfrågor
- Friidrottsforum 5-6 augusti i Norrköping
Deltar från Östsvenska gör Peter, Carl, Mikaela Wieslander Mayer, Lars, Ingemar, Elizabeth Franklin
Nordin, Ulrika, Monica och Emma Joabsson. Ulrika frågar blivande verksamhetsansvarig om hen 
också kan/vill. Summa 9-10 personer.
- Tröjorna. Markus rapporterar att för två veckor sedan var de i slutfasen hos tryckeriet.

§ 6. Kommittéerna

a) Utbildning - Ingela
- Möte 7 juni. Minnesanteckningar finns på hemsidan.
- Vårens fyra utbildningar genomförda med okej antal (13+10+9+10). I höst tillkommer det en 12-
14 år i Linköping och 7-10 år i Eksjö.
- SFIF planerar ett utbildningspaket med hjälp av återstartsmedel framöver, mer info kommer.
- SFIF kommer även satsa återstartsmedel på aktiviteter för målgruppen 14-17 år, vilket skulle kunna
innebära mer finansiering för läger.
- Ingela vill bjuda in alla våra utbildare till en fysisk träff och undrar om det får plats i budgeten. Hon 
stämmer av mer detaljer med Markus för att få fram beräknade kostnader. SISU kan säkert bidra 
med finansiering. Styrelsen är positiv.
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b) Tävling - Markus
- Inomhusprogrammet 2023 är på gång. Föreningarna ska ha sökt sanktion under maj, Markus har 
påmint de som ej gjort samt frågat IFK Växjö om möjligheterna att ha en IDM-helg i Växjö med 
Östsvenska som arrangör med funktionärshjälp från föreningarna. Verkade osäkert om IFK vill.
- Kommittémöte är planerat till 30 juni med bla. DM inomhus 2023 på dagordningen.
- Lag-UDM & Friidrottscupen match 1 pågår, anmälda: P13 7 lag, F13 15 lag, P/F11 16 lag.
I Friidrottscupen får alla deltagande aktiva en DM-medalj (beställs av Markus, hitintills har Tranås 
och Högby gjort det och fått).

c) Ungdom - Carl
Arbetet inför höstens GM har inte startat ännu, men Carl tar tag i det nu.

d) Veteran - Ronny
- Ronny inledde med en rapport från årsmötet 17 maj för blivande Arkiv Jönköpings län som är en ny
sammanslagen organisation från den 1 januari 2023.
- En del rättelser på veteranstatistiken har inkommit som Ronny jobbar med. Nästa VDM-tävling är 
halvmarathon 2 juli i Kalmar.

§ 7. Projekt (para, mångkamp)
- Paraprojektet. Två träffar genomförda under våren i skolor i Växjö, ena tillfället som en del av ett 
större Skol-DM 17 maj. Till hösten planeras en prova-på-dag 17 sep, inbjudan finns på hemsidan.
- Mångkamp. Vi saknar insyn/uppföljning hur projektet fortlöper, Markus kollar läget med 
projektledare Frida Bergvall.
- Bra om vi syns mer i våra sociala medier när projekt, aktivitetsdagar, och liknande genomförs.

§ 8. Kansli och hemsida – Markus
- Aktuelltmail till föreningarna och på Facebook-gruppen 12 maj.
- Hemsidans vänstermeny har fått knappar för Utbildning/läger och Veteranhemsidan.
- Nyheter på hemsidan om att vi söker en VA och inför höstens YALA, samt tävlingsrapporter från 
Lag-SM-kval/Friidrottscup, Ljungby Mångkamp, EU-cup 10000m, Stafett-SM, Sthlm Marathon och 
DM-dagen i Norrköping.
- Nya hemsidan dröjer. SFIF är nu igång med att skapa den tillsammans med vald digitala byrå. 
Planen är att vara klar i oktober. SDF kommer få tillgång ”innan dess”, men de kan i nuläget inte ge 
besked hur långt innan.
- Enkät från Kammarkollegiet med posten som Markus besvarat, handlade om vår upplevelse om 
hot/våld/brott. Föreningar kan söka bidrag från dem för att öka sin säkerhet.
- Styrelsen ger nu Markus i uppdrag att marknadsföra YALA mer. Monica har några kontaktuppgifter 
till tänkbara unga ledare hon skickar till Markus.

§ 9. Övriga frågor

a) Östsvenska policy/rutin begränsat utdrag ur belastningsregistret
Markus har skrivit ihop ett förslag, som godkändes med tilläggen att även styrelsen tas med bland de
personer som ska visa upp utdrag. Registrering går att göra i IdrottOnline.

b) Priser / utmärkelser / stipendier till ledare, aktiva, föreningar – vad ska Östsvenska ha?
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som skickats ut inför mötet. Styrelsen godkände de delar om
ledarutmärkelser och standar, men var skeptisk till prispengar vid DM till aktiva. Att dela ut pengar är
inte säkert det lämpligast sättet och så som förslaget ser ut riskerar det att dra iväg och bli en (för) 
stor kostnad. Så denna del bollas tillbaka till arbetsgruppen som får komma med fler alternativa 
förslag och sen blir det diskussion i ämnet på Höstmötet.

c) Östsvenska-närvaro vid DM-tävlingar, utbildningar, läger
Större DM/SM-tävlingar inom distriktet, vi bör vara närvarande med minst en Östsvenska-
representant, gärna flera?
Mångkamps-DM, maj 21-22 i Ljungby – Carl
DM dag 1, 5 juni i Norrköping - Peter, Monica
SM/Friidrottsforum, 5-7 aug Norrköping - Peter, Carl, Ulrika, Monica/någon dag, Lars, Ingemar
DM dag 2, 14 aug i Värnamo - Peter, Ronny
Stora VSM, 26-28 aug i Kalmar - Markus, Ulrika, Lars
Lag-UDM final, 17 sep i Ljungby - Carl, Ulrika

Mindre viktiga, bra med någon representant?
DM halvmarathon, 2 juli i Kalmar – Markus
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SM halvmarathon, 13 juli i Anderstorp
DM 5000m, 16 juli i Löttorp/Öland – Stefan
DM 10km väg, 27 juli i Kalmar – Markus
VDM kastmångkamp, 13 aug i Oskarshamn – Stefan
VDM-dagen, 14 aug i Karlskrona (prel) - Lars
DM marathon, 20 aug i Jönköping
DM 10000m, 3 sep i Linköping – Monica
DM lång terräng, 18 sep i Södra Vi

d) 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. Punkten skjuts till nästa möte då Ingemar ej är 
närvarande.

e) Friidrottens Ledarveteraner
De vill att vi ska bli stödmedlemmar för 1000 kr/år. Styrelsen diskuterade frågan och landade i att 
först se över vilka samverkansmöjligheter som finns och vilken typ av verksamhet som föreningen 
bedriver. Frågan återremitterades till kommande styrelsemöte. 

f) Löpningskommitté
Ingemar & Carl har skrivit ihop ett förslag på uppdragsbeskrivning och skickat ut innan mötet. 
Ingemar kan tänka sig att vara ordförande, verksamhetsansvarig ska ingå och ytterligare två 
personer har än så länge sagt sig vara villiga att ingå som ledamöter, Robert Skoog Finspångs AIK 
och Anders Petersson Växjö Löparklubb.
Styrelsen beslutade att bilda en löpningskommitté med föreslagen uppdragsbeskrivning, dock med 
tillägg att någon kvinna också bör ingå, förtydligande behövs att ”löpning på bana” som kommittén 
ansvarar för gäller de längre sträckorna som är separata DM-arrangemang (de korta sträckorna som
ingår i en stor DM-dag/DM-helg ansvarar fortsatt Tävlingskommittén för), samt Friidrottens Strategi 
2025 bör vara med när kommittén lägger verksamhetsplaner de kommande åren. 
Uppdragsbeskrivningen beskriver vad kommittén har för uppdrag, men inte så mycket hur det ska 
genomföras, det förväntar vi oss beskrivs närmare i de årliga verksamhetsplanerna.

§ 10. Nästa möte och avslut
Onsdag 10 augusti kl. 19.30-21.30 via Teams. Mötet avslutades kl. 21.36.

Övriga frågor att ta upp på nästa styrelsemöte
- Rekrytering av ny Verksamhetsansvarig, avtal
- Östsvenska höstläger 15-19 år, nytt namn och utveckling, se Carls mail 24/3
- Rörelsesatsning i skolan / Friidrottens aktivitetskort – något för Östsvenska?

Uppdragslista Östsvenska Friidrottsförbundet

Datum/§           Att göra                                                                                    Ansvarig                                Senast
14/1-20 §10 Veterandag Ronny, Marie, VA, MA, (Ulrika)
26/2 §17 Utse en fjärde person (kvinna) i valberedning Styrelsen + Markus
24/3 §9b Presentation av styrelsen mot föreningarna (digitalt möte) Monica, Lars
5/5 §4 Slutföra rekrytering av Verksamhetsansvarig + avtal Ulrika, m.f.
5/5 §9 Underlag instruktörsarvoden att diskutera/ev. besluta Ingela 8/6
5/5 §10d Priser, utmärkelser, stipendier – uppd. förslag för aktiva Markus, Peter, Stefan Höstmötet
15/6 §7 Mångkamsprojektet, uppföljning Markus (med Frida B) 3/8
15/6 §8 YALA, marknadsför mer Markus snarast
15/6 §9e Friidrottens Ledarveteraner, vilken verksamhet har de? Ronny 3/8
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