
      

  
                     

  

VÄSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS FÖRENINGAR 
KALLAS TILL ÅRSMÖTE 

  

LÖRDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2023, KL.13.00   

PLATS: FRISTADS FOLKHÖGSKOLA, Aulan i hus 1, FRISTAD/BORÅS  

   

Det är dags att kalla till årsmöte med Västsvenska Friidrottsförbundet.   

  

Vid årsmötet kommer verksamhetsplan och budget fastställas, ta ställning till ev motioner, 

besluta om avgifter, välja ordförande, styrelseledamöter, revisorer, valberedning och 

ombud till Svensk Friidrotts årsmöte den 25-26/3 i Söderhamn.  Årsmötet inleds med 

information från Svensk Friidrotts styrelse. 

   

Årsmötet kommer genomföras som ett fysiskt möte men det kommer också  

finnas möjlighet att vara med digitalt för dem som har svårt att  

medverka på plats i Fristad.  

Vi hoppas att många kan komma till Fristad så vi kan lära känna varandra. 

  

Innan årsmötet äter de mötesdeltagare som deltar fysiskt en gemensam lunch 12.00 och 

Västsvenska FIFs årsmöte börjar kl. 13.00 i aulan/festlokalen på Fristads Folkhögskola.  

  

Årsmöteshandlingar inkl. valberedningens förslag bifogas. 

Verksamhetsberättelsen kommer separat. Samtliga handlingar kommer  

också att finnas på Västsvenska Friidrottsförbundet hemsida: 

https://www.friidrott.se/Distrikt/vastsvenska/.   

    

Anmälan till årsmötet ska göras till vastsvenska@friidrott.se senast onsdag den 15/2. Vid 

anmälan ange om ni önskar lunch och behov av specialkost. Ange vid anmälan också 

vem/vilka som är ombud och har rösträtt för er förening. Endast en röst per ombud. Om 

önskemål att delta digitalt anges via anmälan och den mailadress teamslänken ska skickas 

till. 

  

Välkommen   

Västsvenska Friidrottsförbundets styrelse    

Claes-Göran Borg, ordf.    

                

 

https://www.friidrott.se/Distrikt/vastsvenska/
https://www.friidrott.se/Distrikt/vastsvenska/
mailto:vastsvenska@friidrott.se


 

                              Karta med beskrivning för Fristads Folkhögskola.  

 

 

 

         
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsplan för Västsvenska 
friidrottsförbundet år 2023 
 
Västsvenska friidrottsförbundet utvecklas utifrån Svensk Friidrotts Vision: Din 
Idrott – För livet och Friidrottens Värdegrund. Förbundet verkar utifrån Svensk 
Friidrotts Strategi 2025 och de övergripande målen om en attraktiv och växande 
friidrott. 
 
Västsvenska friidrottsförbundet har bildats utifrån en sammanslagning av 
Bohuslän/Dalsland, Halland och Västergötlands friidrottsförbund. 
Sammanslagningen ger oss nya möjligheter att samnyttja organisationsresurser, 
ekonomi och kompetens. Under 2023 kommer förbundets fokus gå från   
konstituering till att utveckla distriktets organisation så att vi kan stödja våra 
föreningar och bidra till att friidrotten växer.   

 
VERKSAMHETSOMRÅDE: 

Kansli 
Aktivitet 

Hantera basservice som förbundet utför som utbildning, tävlingssanktioner och samarbeta med 
SFIF, andra SDF och RF-SISU Västra Götaland och Halland 
 
Vara ett stöd till förbundets styrelse under verksamhetsåret 
 
Stödja arbetet i förbundets olika kommittéer och områdesansvariga 
 
Vara en kontaktpunkt mellan föreningar och förbund 
 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE: 

Förenings- & Förbundsutveckling 
 
Aktivitet 
 
Under verksamhetsåret utveckla friidrottsverksamheten i det nya distriktet samt verka för ett ökat 
samarbete och använda de erfarenheter som finns i de tre geografiska områdena 
 
Formulera och ta fram aktiviteter för förbundets verksamhet utifrån nuvarande mål och  
Strategi 2025 från SFIF. 
 
Genomföra en arbetsdag för styrelsen, kansli och distriktets kommittéer, arbetsgrupper under 
våren och en höstkonferens som riktas sig distriktets medlemsföreningar.  



Stödja föreningarna i deras arbete med inkluderings-, värdegrunds-, och jämställdhetsfrågor.  
 
Under 2023 fortsätta arbetet med att inkludera Parafriidrotten i förbundet och föreningarnas 
verksamhet  
 
Utifrån att erforderliga beslut fattas verka för en inkludering av Gång- och Vandringsidrotten i 
Friidrottsförbundet verksamhet. Under 2023 adjungeras en representant från Gång- och vandring 
till förbundets styrelse samt att en kommitté för Gång- och Vandring bildas.  
 
Stärka löpningens position inom friidrotten genom ledarutbildning, tävlingsutveckling samt verka 
för att fler motionslopp anordnas i distriktet. Som en del av detta utvecklingsarbete ges styrelsen i 
uppdrag att ta fram ett förslag att inom tävlingskommittén ha ett utskott för arenatävlingar och 
ett utskott för långlopp samt ta fram samverkansformer mellan de båda utskotten.       
                                                                                                                                                                                  
Initiera utvecklingsinsatser i enlighet med Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning och föra 
ut/informera om centrala beslut och koncept. 

Under 2023 genomföra ett ungdomsråd/konferens för att bygga upp ett nätverk för unga ledare 

och tränare samt bättre ta vara på ungdomars idéer och engagemang. 

Under 2023 utveckla förbundets nya hemsida så att den underlättar kommunikation och 

information av nyheter, aktiviteter, ger stöd till våra besökare och medlemsföreningar samt bidrar 

till att intresset för friidrott ökar. 

På uppdrag från förbundets styrelse och SFIF tillgodose föreningarnas behov av utbildning för 

föreningsledare, tränare, aktiva och funktionärer.  Tillsammans med föreningar kartlägga 

utbildnings- och utvecklingsbehov. Samverka tillsammans med Göteborgs Friidrottsförbund 

genom Friidrottens Utbildning Väst och med RF Sisu i Västra Götaland och Halland. 

Under verksamhetsåret utveckla samarbetet med Göteborgs FIF utifrån Svensk Friidrotts målbild 

om att verka för en attraktiv och växande friidrott. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE: 

Anläggningar 
Aktivitet 
 
 
Stötta distriktets föreningar i anläggningsfrågor och verka för att det skapas goda förutsättningar 
för att bedriva friidrott inom distriktets geografiska område. 

 
VERKSAMHETSOMRÅDE: 

Arrangemang- och tävlingsverksamhet 
Aktivitet 
 
Ge stöd till föreningarna att utveckla nya och tidigare arrangemang som genomförs inom distriktet 
såsom arena, långlopp, trail-löpning, motionslopp och efter erforderliga beslut har fattats inom 
gång- och vandring.  



Ta fram en tävlingskalender för de arrangemang som genomförs i distriktet och att den finns 
publicerad på hemsidan.  
 
Ta fram en plan och kalender för DM-tävlingar inom arena och långlopp 
 
Verka för ett brett tävlingsutbud avseende grenar och löptävlingar för de olika arrangemang som 
genomförs i distriktet 
 
Tillsammans med föreningar utveckla tävlingar för veteran- och motionärer. 
 
Verka och ge stöd till föreningar att söka större arrangemang såsom Regionmästerskap, SM-status, 
GP-tävlingar, etc.   
 
Tillsammans med föreningar och FU Väst verka för att det blir fler funktionärs- och 
domarutbildade inom distriktet. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE: 

Barn- och ungdomsfriidrott 
Tillsammans med föreningar utveckla tävlingar som riktar sig till åldersgruppen 6-11 år. 
 
Distriktet tar fram uttagningskriterier och samordnar planering inför GM och distriktskampen samt 

andra distriktsgemensamma tävlingar och resor.  Distriktet ansvarar för ledarsamarbete och att 

information kommer till berörda föreningar.   

 

 

Styrelsens förslag till årsmötet 2023 

 

Anmälningsavgifter till DM för Västsvenska friidrottsförbundet. 

När DM ingår i annan tävling gäller den tävlingens anmälningsavgift. Vid tävlingar som 

enbart är DM beslutar tävlingskommittén och arrangören tillsammans.    

 

Serviceavgift till Västsvenska friidrottsförbundet 2024.   

500:-- för alla föreningar. 

 

 

 

 



 

 
Västsvenska friidrottsförbundet årsstämma den 25 februari 2023. 
 

Valberednings förslag till styrelse för 2023 

Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att tagit del av handlingar till styrelsemöten. 
Vi har genomfört intervjuer med ledamöter som står till omval eller anmält att vill lämna sin plats i 
styrelsen, samt styrelsens ordförande. 
Valberedningens bedömning är att vi fått en bild över hur arbetet i styrelsen fungerat under året! 
Valberedningen föreslår följande val vid rubricerad årsstämma: 
 
Ordförande 
Claes-Göran Borg, Lidköping  1 år, omval 
 
Ledamöter 
Lars Axelsson, Trollhättan   2 år, omval 
Fredrik Drackner, Skara   2 år, omval 
Göran Rödsjö, Kungsbacka   2 år, omval 
Jessica Ohlsson, Uddevalla   2 år, nyval 
Joel Cederholm, Ljungskile   1 är, fyllnadsval efter Gustav Magnusson 
 

Revisorer val på 1 år 
Christian Persson, Uddevalla 
Anders Svensson, Halmstad 
 
Revisor Suppleant på 1 år 
Jörgen Åkerman, Frändefors 
Ulf Genitz, Vara 
 
Kvarstående ledamöter i styrelsen på ett år 
Anna Hellsten-Kronander, Borås 
Johnny Lingstam, Halmstad  
Lillemor Rönnbrant, Uddevalla 

 
Förslag på Ordförande för Årsstämman 
Anders Prytz, Göteborg 
 
 
 
 
 
 



Ombud till Svenska friidrottsförbundets årsmöte i Söderhamn 25 – 26 mars 
Fredrik Drackner, Skara 
Johnny Lingstam, Halmstad 
Anna Hellsten-Kronander, Borås 
Gunnel Andersson, Trollhättan 
Eva Gerdén, Åsensbruk 
Roger Magnusson, Tibro 
Bengt Hogedal, Lilla Edet 
I skrivande stund finns även 2 vakanta platser 
 
Valberedning 
Roland Joelsson, Ordförande, Kungshamn 
Anna Marberg, Trollhättan 
Roger Magnusson, Tibro 
_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


