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Bilaga 1 /2014

Svenska Muaythai Förbundet

Verksamhetsberättelse 2013
Svenska Muaythai Förbundet har till uppgift att administrera och utveckla idrotten Muaythai i
Sverige. Inom förbundet fanns under 2013 drygt 6 000 medlemmar i över 120 föreningar runt om i
landet.
SMTF är ansluten till IFMA och WMC, och arbetar uteslutande med att bibehålla Muaythai i sin rätta
form, med en hög grad av bevarande av idrottens särart och kultur.
Styrelsen
Vid ordinarie årsmöte i mars 2013, valde förbundsmötet Daniel Norrgård som ny ordförande för
SMTF. Till ytterligare ledamöter, som kvarstår vid årets utgång, valdes Fredrik R:son Johnsson (vice
ordförande), Magdalena Kowalzcyk, Rodriguez Gonzales, Hans Edström samt Johanna Fossenstrand.
Styrelsen har haft 3 fysiska styrelsemöten under året, och har också haft per capsulam möten via epost, legio till antal.
Inom ramen för styrelsens funktioner har funnits särskilt utdelade uppdrag såsom kassör, marknad,
ungdom och mångfald/demokrati.
Styrelsens nedlagda tid under året beräknas till i vart fall minst 450 timmar.

Råd och kommittéer
Styrelsen har under året beslutat att inrätta ett Domarråd, Tävlingsråd och Utbildningsråd.
Domarrådet
Domarrådet har till uppgift att administrera, utbilda och tillhandahålla domare av hög kvalité inom
SMTFs verksamhet.
Domarrådet har under 2013 gått under Fredrik R:son Johnsons ledning som ordförande.
Det finns idag cirka 50 godkända domare inom SMTF.
Det kan bedömas att svenska domare från SMTF har under året varit verksamma drygt samlat 700
timmar, genom utbildning och närvaro vid tävlingar.

Domarutbildningarna har varit till antalet mindre än tidigare, mycket baserat på att ett nytt
utbildningsmaterial håller på att utarbetas av domarrådet.
Domarrådet arbetar också med nya rankingsystemet för domare, för att enkla och säkrare kunna
rikta utbildningsinsatserna mot olika nivåer av domare, vidareutveckla domare till internationella
uppdrag samt få en utökad databas över lämpliga domare i olika delar av landet till nationella och
regionala tävlingar.
Av årets större händelser får särskilt pekas ut World Combat Games, där domare FredriK R:son
Johnson tagits ut från Internationella Förbundet, att representera Sverige för att döma.
Tävlingsrådet
Inrättandet av tävlingsrådet skedde först i december 2013, varför rådet inte hunnit mer än just
startat sin formering.
Tävlingsrådet har till syfte att administrera och forma all tävlingsverksamhet i Sverige, samt stötta
tävlingsverksamhet som SMTF deltar i utomlands.
Tävlingsrådet skall bestå av en ordföranden, som i december 2013 förordnades genom Jonas Elfving.
Till detta kommer 4 ledamöter, av vilka en skall vara Elitansvarig, en Förbundskapten och två övriga
ledamöter som ordföranden utser.
Till elitansvarig utsågs i oktober 2013 Jörgen Kruth. Elitansvarig skall svara för att utveckla och bevaka
all elitsatsande verksamhet på bredden, och i synnerhet vara verksam mot aktiviteter som främjar
nya talanger.
Inom Tävlingsrådet skall finnas en Förbundskapten (vakant vid utgången av 2013, men i februari 2014
förordnades Robin Lindén till ny förbundskapten).
Förbundskaptenens roll är att uteslutande arbeta med det landslag som tagits ut av denne
gemensamt med Tävlingsrådet, och som skall representera Sverige vid EM, VM och WCG och i
förekommande fall officiella landskamper.
Tävlingsrådet, i dess funktioner som varit innan tävlingsrådets formella bildande i december, har i
motsvarande funktioner under 2013 nedlagt i vart fall drygt 700 timmar.

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet ansvarar för all utbildningsverksamhet inom SMTF. Utbildning sker årligen bl.a. av
förbundets populära Steg-utbildningar, för att utbilda instruktörer till landets föreningar.
Under året har 4 stycken Steg-utbildningar hållits för drygt 60 elever.
Andra utbildningar som kommer att skötas genom utbildningsrådet är föreningskurser,
tävlingsutbildning (för funktionärer) och andra utbildningar. Såväl i egen regi som i samverkan med
SB&K och SISU.
Utbildningsrådet ansvarar också för förbundets kontroll och uppföljning av idrottsgymnasiet i
Varberg med inriktningen Muaythai.
Till ny ordförande för utbildningsrådet förordnades i december 2013 Per Bånghäll.

Det beräknas att drygt 1200 timmar utbildningsverksamhet skett inom förbundet under 2013.

Internationell verksamhet
SMTFs internationella representanter Kasra Ashami och Mats Söderström, har bibehållit förbundets
internationella kontakter löpande under året.
I samband med internationella kongressen i Bangkok företrädde förbundsordföranden Norrgård den
svenska representationen på plats.
Sverige har alltjämt en betydande roll internationellt och vars åsikter ofta bemöts med stor
uppmärksamhet.
Det var särskilt roligt att under kongressen i Bangkok att få motta hela församlingens beundran över
den nu internationellt omtalade satsningen Frysbox, som anordnats vid Fryshuset i Stockholm under
ledning av bl.a. Pernilla Johansson.
Det lades också betydande fundament för att initiera processen av att om möjligt få ett VM till
Sverige 2016 eller 2018.

IT och hemsida
Efter ett inledande år med en äldre hemsida med en hel del problem, lyckades till slut en ny hemsida
se ljuset under hösten 2013.
Målet att fortsätta utveckla den som kommunikationsplattform dels direkt, dels som motor för andra
sociala medier, har fortsatt löpande. En hemsida blir dock aldrig klar, utan skall leva med
förändringar och dynamik.
Under vintern har även förbundets första skribent kopplats till hemsidan, Tommy Hansen, och målet
är att fler skribenter ansluter sig under 2014.

Svenska Muaythai Förbundet
Förbundsstyrelens
Bilaga A – Förbundsordföranden har ordet

Bilaga A till Verksamhetsberättelse

Förbundsordföranden har ordet

Det är med en god känsla av framtid och utsikter för vår idrott, jag med glädje summerar 2013 och
för all del inledningen av 2014. Ett stort tack till alla medlemmar, en engagerad och kompetent
styrelse, alla de funktionärer som lagt ner tid under året. Tack.

Jag visste att det skulle bli en tuff prövning att som relativt okänd i dagens Muaythai i Sverige,
knyta an mina värderingar och tankar kring en organisation, fylld av så många viljor, känslor och
starka personligheter. Men samtidigt var det kanske just detta som lockade.
Det visste jag inte då, men det känner jag definitivt nu.
Det är helt klart att Muaythai som idrott idag, inte skiljer sig särskilt mycket från den muaythai jag
själv stiftade bekantskap med under åren 1990-1993. Men det är inte helt utan lite komik, att jag ser
idag tjejer och killar som är aktiva och på gång i idrotten, som knappt var födda eller hade precis
lämnat förskolan, när jag som bäst sparrade mina pass i muay-ringen eller ännu kunde utföra en wai
kru med viss ära i behåll. Än gladare blir jag när jag känner, att glädjen, viljan och förståelsen för
muaythais hjärta dock fortfarande är lika närvarande, trots att det nu är 20 år senare.

Jag visste att en del skulle se konstigt på mig när jag la fram mina planer på en ny organisation för
förbundets verksamhet, jag insåg också att inte alltid skulle det bli helt smärtfritt.
Men jag trodde då, och jag tror ännu idag, att de åtgärder vi gör i organisation och struktur, är det vi
bygger för att skapa nästa generation och steg i vår Muaythai. Detta tar tid och vi har bara börjat vår
resa mot framtidens organisation.
Vårt mål är fortfarande att bli en del av världssportens finrum, vi vill fortfarande bli en del av OSfamiljen. Och det internationella arbetet arbetar mer intensivt än någonsin för detta. Men med detta
följer också större krav på oss i de nationella förbunden, att skapa stabila och långsiktiga plattformar
för att kunna ta emot den arbetsbördan och struktur som detta skulle ge oss.
Jag tror definitivt att vi inom Muaythai kan bli en OS sport, och det är mitt personliga ambition och
min förhoppning att det blir så. Jag är dock mer ödmjuk för uppgiften, och medger att vi har mycket
kvar att göra innan vi når dit. Vi kan nå dit, tillsammans. Inom Sverige och med våra internationella
syster-/broders förbund runt om i världen – vi är ju representerade inom inte mindre än 128 länder
nu. Inte alla idrotter kan stoltsera med det. Tillsammans kan detta verkligen funka.

Jag visst också att en del av våra medlemmar skulle titta lite snett på mig, när jag tydligt sa att vi inte
skulle försöka att bli ett egen specialförbund inom RF. Endast en del hörde vad jag sa sedan … ännu…
Det är fortfarande min övertygelse, att vi inte tidigare och inte ännu har styrkan, storleken eller
organisationen att lägga tid och resurser på att försöka bli ett eget specialförbund inom RF. Däremot
är min övertygelse lika stark, att vi mycket väl kan nå dit – och att det då givetvis borde vara en

uttalad målsättning. Vi kommer att nå dit, om vi visar att vi är rustade för att klara av kraven för att
vara där. Det, är något jag känner mig ganska säker på.
Men det som ändå tagit mig djupast detta år, är den ödmjukaste av lärdomar man kan få.
Glädjen av att känna att man gör en förändring och att den uppskattas. För lika starka känslor som
medlemmar känt emot förändringar till en början, lika starka och raka känslor ger man nu tillbaka,
när man börjar se att förändringarna inte varit av ondo, utan syftat till något mer.
Inte bara att årets åtgärder i administration och ekonomi skapat nya möjligheter, eller att vi nu inför
2014 kunnat radikalt öka satsningarna på landslaget än tidigare. Att börja ge mer tillbaka direkt ut i
idrotten åt en bredare del.
Även om detta är jätteroligt, så nej, det finns något till som nästan klingar bättre ändå; nämligen att
allt fler medlemmar börjar känna sig delaktiga i förbundets verksamhet. Allt fler tar en plats i en
funktion, och hjälper till med förbundet. Allt fler ser de gemensamma målen.
Det, är starkt att se och få uppleva.
Det jag personligen trodde från början bara var ett uppdrag, känner jag nu ger så mycket mer tillbaka
än jag trodde var möjligt.
Muaythai förbundet och alla sina medlemmar har en stark gemensam nämnare, hjärta för sin idrott.
Detta är inte bara ett uppdrag längre, detta är ett sätt att leva.
Budo och kampsport från sin ädlaste sida.
Jag är för min del helt klar över en sak, med sådant hjärta för sin idrott - så kan detta bara bli bra.

Jag tänker fortsätta vara en del av detta och bevara Muaythai i sin äkta form.

Tack för ett fantastiskt år,
Daniel Norrgård
Förbundsordförande

Bilaga 2 /2014

BILAGA 3 /2014
Till Förbundsstämman 2014
Svenska Muaythai Förbundet

Jönköping 2014-02-22

Proposition – Stadgeändring 1 kap
Ärendet:

Förslag till stadgeändring rörande Idrottens verksamhetsidé, utformning ; nu fråga
om förtydligande om ställningstagande till sexuell läggning

Bakgrund:
Under de senaste åren, har RF och alla idrotter inom ramen för svensk idrott, anammat de
grundläggande värderingar som råder i samhället. Detta har successivt inneburit att obsoleta lydelser
försvunnit och mer tidsenliga formuleringar och ställningstaganden intagits.
Förbundets stadgar har i den aktuella punkten, Idrottens verksamhetsidé, inte reviderats sedan 2010.
Under tiden har vissa formuleringar och redaktionella ändringar skett i omvärlden, också i RFs
regelverk.
SB&K som centralt förbund och huvudman för oss, antog 2011/2012 en ny Mångfaldspolicy, efter
vilken alla underförbund och medlemsföreningar nu är anslutna. Förbundsstyrelsen för Muaythai
antog densamma vid styrelsens första möte i april 2013.
Skälen till förslaget:
I nuvarande stadgar, saknas explicit uttrycket om sexuell läggning.
Det är självklart så, att Förbundets stadgar, precis som i övriga idrotts Sverige och förbundets egen
mångfaldspolicy, skall tydligt framhäva detta faktum också i stadgan.
Eftersom uttrycket utgör ett tillägg, kan det formellt inte ändras endast genom redaktionellt tillägg,
utan skall formellt passera förbundsstämman som med beslut skall tillse formuleringen som en
stadgeändring.
Förbundsstyrelsen menar vidare att redaktionellt ändra lydelsen i hela kapitlet, så att det helt
överensstämmer med den av Riksidrottsförbundet aktuellt gällande.

Förslaget:
Gamla lydelsen

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri
och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet (RF).
Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott
till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 13 och 20
år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på
barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att:
a. den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
b. alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
c. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
d. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,
e. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Nya lydelsen

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrottens verksamhetsidé
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens
villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är
hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit.
Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som
ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit
som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och
FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form
och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt
en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi
ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får
vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt
och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill,
oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för
överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot
mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut:

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta förslaget till ny lydelse av stadgarna i enlighet
med förslaget.

För Förbundsstyrelsen SMTF,

……………………………………
Daniel Norrgård
Förbundsordföranden

Bilaga 4 /2014

Till Förbundsstämman 2014
Svenska Muaythai Förbundet

Jönköping 2014-02-22

Proposition – Stadgeändring 3 kap § 3, p 3.1, 3.3
Ärendet:

Förslag till stadgeändring rörande Tidpunkt för inbetalning av medlemsavgift för
rösträtt m.m.

Bakgrund:
Det har under senaste åren framkommit en bild av att allt för många medlemsföreningar inte betalar
sina medlemsavgifter i tid. Detta medför ofta betungande extra administration hos SB&K kansli, men
framför allt riskerar det demokratin då flera föreningar därmed inte erhåller rösträtt på förbundets,
eller underförbundens årsstämmor.
Det är väldigt sällan föreningar helt låter bli att betala, men nära 1/3 av föreningarna råkar ofta i
betalningsförsening, och inbetalningarna kommer först ofta under januari och februari under
verksamhetsåret.
Under utredningstiden har det visats att många föreningars egen ekonomi och budgetstyrning
hänger samman med att årets eller terminernas medlemsbetalningar är ofta avgörande för
föreningens betalningsdag.
Det är för förbundsstyrelsen viktigt att demokratin inte begränsas av ekonomiska grundvalar, utan
att i den mån det är möjligt, kunna förändra så att demokratin säkerställs bättre under även de
verklighetsbaserade ekonomiska realiteten som föreningarna lever under.

Skälen till förslaget:
I enlighet med hur SB&K centralt bedömer situationen, så är det inte förenligt med vårt nuvarande
regelverk att bevilja anstånd eller dispens för betalning av medlemsavgifter, för bibehållande av
medlemmens rösträtt.
Det har dock kunnat bedömas, att det inom ramen för den i övrigt fastställa demokratiska processen
kring förbundet och dess organ förbundsårsstämma, finns ett tidsutrymme att kunna bereda för
föreningar att kunna göra senare inbetalning av medlemsavgifterna, under tid då dessa börjat inflyta
från sina medlemmar, och därmed ändå uppfylla de demokratiska formerna med bibehållen rösträtt
vid förbundsårsstämma.

Förbundsstyrelsen anser att detta skall göras möjligt, genom att förlägga senaste dag för betalning av
medlemsavgift, och ingivande av begärda årsrapporter till den 31 januari verksamhetsåret istället.
Förslaget:
Gamla lydelsen

3 kap 3 § Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive UF senast den 31
december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma respektive UF-stämma fastställda
avgifter samt till Förbundet och RF insända begärda års-rapporter. Detta gäller även tidigare års
eventuella obetalda avgifter.
3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal, senast den 31 december året
före verksamhetsåret redovisade, medlemmar, dock högst 3 röster
Nya lydelsen

3 kap 3 § Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive UF senast den 31
januari verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma respektive UF-stämma fastställda avgifter samt
till Förbundet och RF insända begärda års-rapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella
obetalda avgifter.
3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal, senast den 31 januari
verksamhetsåret redovisade, medlemmar vid utgången av året före verksamhetsåret, dock högst 3
röster.

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta förslaget till ny lydelse av stadgarna i enlighet
med förslaget, dock med förbehållet att regeländringen endast skall gälla om SB&K på
huvudförbundsstämman 22 mars 2014 beslutar om motsvarande ändring.

För Förbundsstyrelsen,

……………………………………
Daniel Norrgård
Förbundsordförande

BILAGA 5 /2014

Till Förbundsstämman 2014
Svenska Muaythai Förbundet

Jönköping 2014-02-22

Proposition – Stadgeändring 3 kap § 5, p 20
Ärendet:

Förslag till stadgeändring rörande tiden för uppdrag som styrelseledamot

Bakgrund:
Det har inom förbundets verksamhet framkommit behov av en bredare kontinuitet av styrelsens
arbete. Ett sätt att komma till rätta med långsiktighet i planeringen, är att styrelsens mandattid
uppgår till 2 år istället för som idag 1 år. För att därmed ytterligare stärka kontinuiteten så bör därför
också endast halva styrelsen bytas ut vid varje förbundsmöte. Det sker genom att hälften väljs på 2 år
medan hälften väljs på 2 år påföljande år. Därmed sitter alltid minst hälften av styrelsens ledamöter
kvar överlappande.
Detta förslag harmoniserar också med RFs mandatmodell, och är även den modell som SOK och IOC
väljer flera av sina ledamöter.
För att detta skall fungera fullt ut, behöver vi därmed också utöka styrelsens antal ledamöter från 5
till 6 stycken. Detta innebär att styrelsen med ordföranden är 7 personer.
Det föreslås inga ändringar vid vad av förbundsordförande. Det är vår uppfattning att en ordförande
alltid måste kunna väljas om årsligen, eftersom det är en utsatt position som också i stor omfattning
kan påverka den inriktning som ett förbund väljer från tid till annan.
Skälen till förslaget:
Det är inte förenligt med våra ambitioner såväl nationellt som internationellt att komma vidare inom
idrotten och möjligen bli en medlem av IOC, och då inte ha en stadgeenlig kontinuitet i förbundets
organisationsstruktur.
Därtill kräver förbundets fortsatta t nuvarande reglerverk, och valet av de t.ex. revisorer eller i viss
del andra funktioner i t.ex. kommittéer, som vi inom organisationerna mer eller mindre regelmässigt
väljer.
Förbundsstyrelsen anser att detta skall göras möjligt. Förbundsstyrelsen beslutade därför på
styrelsemöte 2014-02-22, att lägga en proposition i ärendet till förbundsstämman.

Förslaget:
Gamla lydelsen
2 kap 5 §
p. 20

Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter.

Nya lydelsen
2 kap 5 §
p. 20

Val av sex övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, varav hälften skall
väljas jämna år och hälften udda år. Därtill två suppleanter som väljs på ett år. Vid val
skall lika fördelning mellan könen eftersträvas.

Förbundsstyrelsen propositionsförslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta förslaget till ny lydelse av stadgarna i enlighet
med förslaget.

För Förbundsstyrelsen,

……………………………………
Daniel Norrgård
Förbundsordförande

Bilaga 6 /2014

Svenska Muaythai Förbundet
– Stadgar –
(Antagna vid årsmöte )

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund
Idrottens verksamhetsidé
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv
års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott
avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en
del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om
prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och
föreningar, såväl bredd som elit.
Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i
nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen
respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och
verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och
förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla
sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk,
doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.

2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska
Muaythai Förbundet (SMTF)
§ 1 Uppgift

1.1 Svenska Muaythai Förbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att
organisera, administrera och främja idrotten muaythai, också benämnt
thaiboxning, i Sverige.
1.2 Svenska Muaythai Förbundet är ett underförbund till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet (SB&K), som ytterst är huvudman för underförbundet.

§ 2 Omfattning
2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo &
Kampsportförbundet (SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden
för Förbundets administrativa verksamhet.
2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt kap 6 § 2 blivit medlemmar i
Förbundet. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i distriktsförbund.
2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall
SB&K:s stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och RF:s
stadgar skall RF:s stadgar gälla.

§ 3 Beslutande organ
3.1 Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma
och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen. I avsaknad av beslutande
organ är förbundets huvudman beslutande.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
4.1 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med
den 1 januari till och med den 31 december.

§ 5 Verksamhet
5.1 Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga
bestämmelser, fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller
av förbundsstämma eller förbundsstyrelse utsett organ.

§ 6 Stadgetolkning
6.1 Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det
skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall
frågan hänskjutes till nästa förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall
förbundsstyrelsen avgöra frågan.

§ 7 Förslag till stadgeändring
7.1 Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får
skriftligen avges och avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §.

§ 8 Beslutförhet i stadgefrågor

8.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst
2/3 av antalet angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K
förbundsstyrelse.
8.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av
angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie
förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall
godkännas av SB&K.
8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K.

3 kap Förbundsstämma
§ 1 Tidpunkt och kallelse
1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen före SB&K:s årsstämma, på tid och
plats som förbundsstyrelsen bestämmer, dock senast årligen 31 mars.
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i
SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets
hemsida, senast 30 dagar före mötet.
1.4 Föredragningslista tillsammans med verksamhets- och förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive
förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på
Förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet.

§ 2 Extra förbundsstämma
2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra
förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna
ärenden behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före
mötet genom kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella
kungörelseorgan. Föredragningslistan utsänds till samtliga av
förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän
och föreningar senast 7 dagar före mötet.
2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när
förbundets revisorer med motivering skriftligen kräver det, eller när det
skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt
enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma.

§ 3 Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt
Förbundet senast den 31 januari verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive
förbundsstämman fastställda avgifter, samt till Förbundet
och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års

eventuella obetalda avgifter och rapporter. För nyinvalda föreningar gäller dock
att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december
verksamhetsåret.
3.2 3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal,
senast den 31 januari verksamhetsåret redovisade, medlemmar vid utgången av
året före verksamhetsåret, dock högst 3 röster.
3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara
medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening skall
vara skriftlig om inte ombudet är känd som förtroendevald för föreningen.
Fullmakt för annan medlem än egen förening skall alltid vara skriftlig. Ombud får
ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie
förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud, gäller dock inte ledamot som väljs
in till förbundsstyrelse under pågående förbundsstämma.

§ 4 Omröstning och beslut
4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall
omröstning ske med slutna sedlar.
4.2 Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets
upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten
avgöra.
4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.
4.4 Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning
får tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.
4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud
som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut.

§ 5 Ärenden
5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisionernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår
förbundsstämman (propositioner)
13.Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §
inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett

yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma
medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av sex övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år,
varav hälften skall väljas jämna år och hälften udda år. Därtill två
suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen
eftersträvas.
21. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
22. Val av två revisorer, varav en utses av SB&K förbundsstyrelse.
23. Mötets avslutande .

§ 6 Valbarhet
6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som
är ansluten till Förbundet. Dock får maximalt en person, om styrelsens totala
antal ledamöter uppgår till minst tre, eller två personer om styrelsens totala
antal ledamöter uppgår till minst fem, väljas som ledamot även om denna ej är
medlem i förening som är ansluten till Förbundet. Vad nyss sagts, skall
förbehållas exempelvis sakkunniga inom idrottens område, eller annat som är till
nytta för Förbundets organisation och utveckling.
6.2 Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i
förbundsstyrelsen.
6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller kommitté inom Förbundet eller SB&K
är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Vad som anges i detta stycke
gäller dock inte sådan person som har uppdrag som revisor i kommitté eller i
SB&K.

§ 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner)
skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att lämna
motion har förening i Förbundet.

4 kap Förbundsstyrelsen
§ 1 Förbundsstyrelsens roll
1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets
högsta beslutande organ.

§ 2 Arbetsår
2.1 Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande
ordinarie förbundsstämmor.

§ 3 Styrelsens sammansättning
3.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande. Därutöver konstituerar sig
styrelsen inom sig själv. Poster utses av styrelsen efter behov. Suppleanter utför
ledamots uppdrag vid frånvaro.
§ 4 Adjungerade ledamöter
4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.
Adjungerad ledamot saknar rösträtt i styrelsen.

§ 5 Kommittéer
5.1 Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.

§ 6 Arbetsfördelning
6.1 Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.

§ 7 Kallelse
7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter
kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före respektive
möte.

§ 8 Beslutsmässighet
8.1 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av röstberättigade
ledamöterna, inkl. suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande.
8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
8.3 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som
ersätter ledamot.
8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras
genom skriftlig omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende
skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte.
8.5 Om Förbundets styrelse inte är beslutsför på grund av för lite antal behöriga
ledamöter och suppleanter, på grund av jäv, eller av annat skäl som må
uppkomma och medför beslutsoförhet, och detta inte endast är tillfälligt, skall
detta anmälas till SB&K. SB&K äger då rätt att utse tillfällig förvaltare att föra
Förbundets talan och avgöra beslut intill ny Förbundsstämma kunnat tillkallas
och ny styrelse utsetts.

§ 9 Uppgifter
9.1 Förbundsstyrelsen skall:
1. Verkställa förbundsstämmans beslut
2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk muaythai (thaiboxning)
3. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet
4. Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga
förberedelser för mötet
5. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga
förberedelser för förbundsstämman i samråd med SB&K
6. Till SB&K:s styrelse, minst sex veckor före stämman, överlämna alla för
revision nödvändiga handlingar
7. I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års verksamhet
samt förvaltningsberättelse
8. I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner
10. Föreslå förbundsavgift
11. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget
12. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts
till Förbundets förfogande
13. Föra protokoll och erforderliga register, arkivera tävlingsresultat
och övriga Förbundshandlingar samt sköta löpande ärenden i övrigt
14. Följa sina idrotters utveckling och till Förbundsstämman lämna in
förslag och synpunkter när detta behövs
15. Ansvara för utbildning av instruktörer, domare och andra funktionärer inom
idrotten
16. Ha överinseende över all under Förbundet sorterande tävlingsverksamhet
17. Besluta om sanktion av tävlingar
18. Främja tävlingsutbyte med utländska organisationer och ha överinseende
över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana organisationer
19. Anordna DM, SM, NM, EM och VM för den idrott Förbundet ansvarar för.
Genomförandet av sådan tävling kan delegeras till förening eller idrotts AB.
20. Beställa mästerskapstecken av SB&K
21. Ta ut landslag och landslagsledning till landskamper och internationella
tävlingar
22. Handha för Förbundsverksamheten erforderliga internationella
kontakter

§ 10 Hedersledamot
10.1 Förbundsstyrelsen kan vid enhälligt beslut föreslå Förbundsstämma att utse
hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen. Den kan utses till
hedersledamot, som i eller för Förbundet på ett utomordentligt sätt främjat
Förbundets syften.

5 kap Förbundets revision och granskning
§ 1 Revisor
1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av

årsstämman fastställda revisorerna, varav minst en skall ha utses av SB&K
förbundsstyrelse.

§ 2 Uppgifter
2.1 Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter
verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse
tillsammans med de från Förbundsstyrelsen för revision mottagna
handlingarna.
§ 3 SB&K granskning
3.1 SB&K får om skäl så är påkallat, granska Förbundets verksamhet,
räkenskaper samt medelshantering och beslut, under såväl pågående som
avslutat verksamhetsår.
3.2 Förbundet skall på begäran av SB&K utan dröjsmål tillhandahålla erforderliga
uppgifter för granskningen.

6 kap Föreningar
§ 1 Stadgar
1.1 För stadgar gäller 6 kap 1 § i SB&K:s stadgar.

2 § Inval
2.1 För inval gäller 6 kap 2 § i SB&K:s stadgar.

3 § Prövotid
3.1 För stadgar gäller 6 kap 3 § i SB&K:s stadgar.

4 § Utträde och uteslutning
4.1 För utträde och uteslutning gäller 6 kap 4 § i SB&K:s stadgar.

5 § Åtaganden
5.1 För åtaganden gäller 6 kap 5 § i SB&K:s stadgar.
6 § Behörighet
6.1 För behörighet gäller 6 kap 6 § i SB&K:s stadgar.

7 kap Tävlingar
1 § Deltagande i mästerskapstävlingar
1.1

För deltagande i mästerskapstävlingar gäller 8 kap 1 § i SB&K:s stadgar.

1.2

Med undantag för vad i 7 kap § 1 p 1.1 ovan anges, gäller att om det inom
Förbundet fattats beslut om att uttagning av svenskt landslag sker genom
uttagning ur deltagare i SM, skall deltagande föreningsmedlem vara
svensk medborgare.

2 § Deltagande i Distriktsmästerskap
2.1 För deltagande i Distriktsmästerskap gäller 8 kap 2 § i SB&K:s stadgar.

3 § Deltagande i internationella tävlingar.
3.1 För deltagande i internationella tävlingar gäller 8 kap 3 § i SB&K:s stadgar.
3.2 Deltagande i svenskt landslag i EM,VM WCG eller motsvarande tävling, skall
vara svensk medborgare. Undantag kan endast beviljas om bevis om ansökan
om medborgarskap kan uppvisas och att den deltaganden skäligen kan antas
uppfylla kraven för att erhålla medborgarskap, samt att internationella förbunden
som beslutar om den aktuella tävlingen skriftligen medgivit sådan dispens.
3.3 Deltagande i annan internationell tävling, som inte är fråga om landslag som
representerar Sverige, får företräda Sverige eller svensk medlemsförening efter
ansökan om sanktion hos Förbundet, och om förutsättningarna enligt 7 kap §
1ovan är uppfyllda.

8 kap Representations- och
övergångsbestämmelser
1 § Medlemskap i flera föreningar
1.1

Medlem får vara medlem i flera föreningar inom Förbundet, och inom
SB&K, och därmed även fritt träna i flera föreningar.

1.2

Medlem enligt 8 kap § 1 p 1 ovan, får inte tävla för mer än en förening i
samma idrott. Med förening jämställs idrottsaktiebolag eller motsvarande
som engagerar deltagaren inom samma idrott som hanteras av Förbundet.

1.3

Vid övergång av medlem till att tävla för annan förening gäller, att sådan
övergång inte får ske inom en månad inför SM, NM, EM,VM, WCG och
WMC titelmatch, om medlemmen är uttagen till sådan tävling.

9 kap Etiska normer
1 § Syfte
1.1 För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.
1.2 Förbundet tar strikt avstånd från doping, droger och brott mot liv och
hälsa.

2 § Tillämpningsområden
2.1 För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.

3 § Ansvar
3.1 För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.

4 § Instruktion och träning
4.1 För instruktion och tävling gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.

5 § Tävling
5.1 För tävling gäller 10 kap 5 § i SB&K:s stadgar.

5.2 Tillståndpliktig tävling skall gällande tävlingsregler särskilt noggrant
följas. Samtliga tävlingar/matcher ska rapporteras skriftligen i brev eller email till tävlingsansvarig i förbundet och arrangeras enligt förbundets
tävlingsregler. Klubbintern sparring räknas inte som tävling.
6 § Marknadsföring
6.1 För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.

7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.

10 kap Bestraffningsärenden, överklagande,
tvist
1 § Bestraffning, överklagande
1.1 För dessa stadgar tillämpas vad som gäller enligt 11 kap i SB&K:s stadgar.

2 § RF:s stadgar
2.1

För RFs stadgar i denna delen, gäller vad anges i 11 kap SB&K:s stadgar.

3 § Tvist
3.1 För tvist gäller 11 kap SB&K:s stadgar.
---------------------
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VERKSAMHETSPLAN 2014-2016
Att lägga en verksamhetsplan mitt under en organisationsändring, är lika svår som
nödvändig. Det är därför Förbundsstyrelsens (FS) mening, att en verksamhetsplan för en
expanderande idrott som Muaythai i Sverige, måste vara långsiktig om den skall vara
realistisk. Vi har därför inledningsvis valt att staka ut målen för en treårsperiod,
2014-2016.
FS vill vidare utveckla hela förbundets verksamhet, inom samtliga arbetsfälten. FS
redovisar nedan endast vissa punkter i vilket fokusområdena skall vara under perioden,
men givet att även andra områden och åtgärder kommer att genomföras.

Tävlingsverksamheten
Ambitionen bör vara att motivera fler arrangörer att hålla tävlingar inom landet.
Konkreta åtgärder som FS avser arbeta med är






SM med tillhörande kval, samlat under Förbundet utan ekonomiska risker för
medhjälpande arrangörsklubbar, även JSM
Utvecklat samarbete med SM-veckan för Muaythais eget SM
Rankingsystem för alla registrerade tävlanden i Sverige
Arbeta med införande av idrottens fair-play regler
Etablera rutiner och former för svenska Landslaget i Muaythai



Att aktivt verka för ett VM i Muaythai i Sverige 2016

Domarverksamheten



Fortsätta kvalitativa Domarutbildningar, för att motivera fler domare till kåren
Vidareutbilda befintliga domare för större uppdrag




Att aktivt verka för att ha fler internationellt erkända domare på alla stora tävlingar
Att aktivt verka för att ha svenska domare med i det internationella
utvecklingsarbetet

Utbildningsverksamheten




Fortsätta och öka antalet Steg 1 och Steg 2 utbildningar
Utveckla en Steg Barn – utbildning, för licensierande Barninstruktörer
Utveckla en databas över licensierade instruktörer inom Sverige



Att aktivt verka för att fler aktiva instruktörer går utbildningarna, uppdaterar sina
kunskaper samt
Att aktivt verka för en ökad verksamhet inom skol- och gymnasium samverkan



Mångfald, jämställdhet och demokrati






Intensifiera arbetet med att öka kunskapen om förbundets mångfaldsarbete hos
instruktörer och funktionärer,
Arbeta för ökad jämställdhet i föreningarnas ledande positioner,
Arbeta för ökad förståelse och efterlevnad av föreningsdemokratiska regler och
värderingar
Att tillsammans med Utbildningsrådet verka för en bredare förståelse för Idrottens
värdegrunder och fair-play
Att med Ungdomsrådet verka för ungdomars ökade förståelse för idrottens
värdegrunder, och mottagandet av ungdomar från nybörjare till talangelit.

Marknad, sponsring och information






Tydliggöra varumärket Svenska Muaythai Förbundet,
Skapa plattformar för vårt varumärke att kunna attrahera sponsorer,
Att tydliggöra och saluföra svenska Landslaget i Muaythai
Att definiera förbundets kommunikationskanaler och värna om dess fortsatta
utbyggnad
Att attrahera fler aktiva medlemmar till aktiv kommunikation för förbundets
räkning

Centralt och organisation





Fortsätta att bygga organisationen, mot en stabil och internationellt funktionell
förbundsstruktur
Fortsätta rekrytera och utbilda medlemmar med intresse för förbundets
verksamhet
Aktivt arbeta för ett levande regelverk anpassat till internationella förhållanden
Aktivt skapa samverkan för ökad ekonomisk förutsättning såväl gentemot förbund,
statliga och kommunala verksamheter, som mot privata och kommersiella
intressen som delar förbundets idrottsliga värdegrunder.
// Förbundsstyrelsen Februari 2014

Bilaga 8 /2014

BUDGET 2014

Medlemsavgifter
Utbildningar Steg
Utbildningar Domare
Läger, tävlingar

INTÄKTER

KOSTNADER

600 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
100 000 kr

- 75 000 kr
- 50 000 kr
- 75 000 kr

Domarråd
Ungdomsråd
Mångfald, jämställdhet
Marknad, kommunikation
- Sponsring
200 000 kr
Tävlingsråd, varav
- Landslag
- VM 2014
- EM 2014
- Elit / talang
- SM
- Centralt
Centralt förbundet
- VM2016

75 000 kr
35 000 kr
20 000 kr

150 000 kr
-----------------1 330 000 kr

Budgeterat Resultat 2014 : + 5 000 kr

-

40 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
60 000 kr

- 50 000 kr
- 400 000 kr
- 175 000 kr
- 50 000 kr
- 60 000 kr
- 50 000 kr
- 100 000 kr
- 150 000 kr
----------------1 325 000 kr

