
 

Inbjudan till Gotlands-Stockholms 
Friidrottsförbunds årliga Höstmöte 

Tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 18.00 – 21.00 

SÄTRA FRIIDROTTSHALL 

Innehåll: Information, Strategiska frågor och samverkan inom distriktet. 

• 17.00-17.45 Mingel i cafét med Kaffe/te och matig macka (drop-in) 
• Därefter inleder vi med kort information gällande aktuell situation om nya schemat,  

kort och träningen i hallen inför säsongen 22/23   
Hans Krylander 

18.00 startar vi Höstmötet i Konferensrummet ”Akvariet” i hallen. 

• Kvällens Agenda Presenteras i korthet. 
• Ordförande har ordet.                                                                                                     

Niklas Wahlby 
• Information/Nuläge - Gotland-Stockholms Friidrottsförbund.  

Bosse Wikmark 
• Presentation av WAKIP, som på uppdrag av 8 olika specialförbund (bl.a. Friidrotten)  

jobbat med det politiska påverkansarbetet gentemot Sthlm Stad inför/efter valet.  
Lars Almgren 

Information från Svenska Friidrottsförbundet: 

• Kort information av SFIFs valberedning inför Förbundets årsmöte 2023             
Andreas Thornell 

• Information om aktuella frågor, strategier och tankar från förbundets                                                 
styrelse och samverkan med distrikten / GOSTH Friidrottsförbund               
Freja Avebäck                                        
Berndt Andersson     

• Svealandsmästerskapen 22 > blir Regionsmästerskapen 2023 
Frida Hogstrand 

• Trygg idrott/Friidrott 
Azuka Nnamaka 

• Information om status och potential för Elitaktiva i distriktet.                          
Dejan Mirkovic. 
------------------------------------------------------Kort Paus --------------------------------------------------------- 
 



• GOSTHs Kommittéer: 
o Junior o Ungdom- 
o Tävling-                                              
o Utbildning-     
o NY – Långlopp- Terräng- OCR-                                                   
o NY Ungdom-      
o NY (Veteran-)     
o NY (Parasport-)     

• DM inomhus och utomhus 22/23 
• Utbildningsplan Vinter/Vår 22/23 
• Nya Sanktionssystemet och Sanktionsansökningstider. 
• Anläggningar, Bällsta och övriga anläggningsfrågor 
• Övriga frågor (i mån av tid) Efter 21.00 kommer vi i GOSTH finnas kvar på plats för de som önskar 

fortsatta samtal och dialog. 

Maila gärna frågor i förväg till info@08fri.se,  så vi får ett effektivare möte. Tack på förhand. 

DATUM, TID OCH PLATS:   

Tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 18.00 – 21.00. 

För de som deltar på plats serveras kaffe/te och matig macka kl. 17.00 – 18.00 (drop in) 

Sätrahall Friidrottshall.  För våra kollegor på Gotland går det bra att delta digitalt. 

Medverkande 

Det är framförallt deltagarna som gör kvällen!  

Förutom deltagare från medlemsföreningarna medverkar representanter från Svenska 
Friidrottsförbundet, RF-SISUs konsulent i Stockholm och RF-SISU Gotland, samt förtroendevalda och 
tjänstemän inom GOSTH Friidrottsförbund.  

Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att  vid behov begränsa representationen 
från distriktets föreningar till max två personer per förening. 

Anmälan: 

O.S.A. Senast torsdagen den 13 oktober till bo.wikmark@08fri.se.                                                                     

Ange namn, e-postadress, förening, roll i föreningen, mobilnummer och eventuellt behov av 
specialkost. 

Frågor: 

Besvaras av Gotlands- Stockholms Friidrottsförbunds verksamhetschef Bosse Wikmark, via telefon 
070-594 45 24 eller e-post bo.wikmark@08fri.se 

                                            Välkommen!   
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