
 

 

Styrelsemöte Sthlm 10/12 2014 

 

§ 1 

Mötet öppnas av Ordförande Daniel Norrgård 

 

§2  

Sekreterare Tommy Hansen 

 

§ 3 

Justeringsmän Fredrik J, Magdalena K 

 

§4 

VM 2016 

Det som Smtf har sålt in till IFMA är Jönköping som stad och med Kinnarps arena som tävlingsyta 

samt den logistiken som området Elmia har att erbjuda. 

Reservstäderna är Växjö, Malmö, Linköping och Göteborg och de är alla beredda på att bidra med 

pengar till evenemanget. Jönköping är dock staden som leder budgivningen än så länge.  

IFMA har en del krav på de olika städerna och evenemangsytorna och det som ska prioriteras först är 

logistiken vid arenan och närheten till hotell. I andra hand vad som erbjuds som fritidsaktiviteter och 

turistarrangemang. I tredje hand sättet att ta sig till och ifrån tävlingstaden. 

IFMA vill även att det ska hållas föreläsningar, sociala profiler. Detta är under uppbyggnad men lite 

olika förslag är att t.ex. Frysbox pratar om sin verksamhet samt en Dopingföreläsning av Wada och en 

föreläsning om idrottsmedicin från olika svenska universitet mm. 

Smtf kommer att anlita ett eventbolag kallat för DreamJump Event som är utvalt av styrelsen för att 

sköta arrangemanget runt omkring VM 2016.  



DreamJump är ett eventbolag, sprunget ur gruppen av företrädare som bland annat har arrangerat stora 

seglingsreggator och t ex Volvo Ocean Race. Det bildas ett aktiebolag i Sverige för ändamålet som 

styrs av DreamJumps ledning och får därmed den kunskap och kapacitet som krävs för att arrangera 

ett evenemang av denna storleken.  

Smtf  i samråd med sin jurist kommer inom kort att skriva ett avtal med DreamJump Event. I avtalet 

kommer DreamJump att ta på sig alla kostnaderna för att arrangera VM; cirka 16 miljoner svenska 

kronor. Där inräknat den obligatoriska sanktionsavgiften på 150 000 USD som IFMA ska ha för sina 

kostnader. 

DreamJump tar därefter in värdstadens ekonomiska garanti, och tillsammans säkerställer man att 

uppfylla IFMAs krav. Värdstaden kommer även att få stå för tävlingsarena och all logistik i 

direktanslutning till arenan. 

Smtf behåller rätten till 25% av sponsorintäkten vid införsäljning av de eventuella sponsorer som 

förbundet själv kan tänkas dra in, dessa pengar går direkt tillbaka in i förbundet. Även sidoaktiviteter i 

förbundsregi, som domarkurser samt utbildningar, kan generera pengar direkt för förbundet. 

Smtf låter en lokal förening stå för tävlingssanktionen. Ett eventbolag kan enligt svensk lag inte 

ansöka om sanktion för en kampsportstävling ensam. Eventbolaget kommer att teckna kontrakten med 

IFMA, värdstaden och den lokala föreningen - med det står SMTF helt utan ekonomisk risk eller 

ansvar. 

Smtf kommer inte att ansöka om sanktionen själva och det för att vi då kan komma att krävas på 

pengar om inte de olika avtalen hålls till punkt och pricka. Det skulle direkt strida mot det tidigare 

beslut som tagits, att VM 2016 inte på något sätt ska kunna sätta förbundet i ett ekonomiskt bakslag, 

för att skydda medlemmarnas tillgångar. 

Svenska Muaythaiförbundet kommer dock enligt avtalet att äga rätten till 20 % av alla eventuella 

vinster som DreamJump Event kan tänkas göra under VM 2016 efter avdrag av kostnaderna för 

eventet. 

Smtf kommer att öppna en fond ( i stiftelseform) där alla eventuella vinster ifrån VM kommer att 

sättas in. 

85 % från årliga avkastningen i fonden/stiftelsen kommer att tillföras och sponsra en vald del inom 

Svensk Muaythai, för att främja sportens tillväxt, som t.ex. ungdom eller landslag. Resterande 15 % 

kommer att ligga kvar i stiftelsen och växa tills året därpå. Genom att öronmärka 85 % av stiftelsens 

pengar varje år till en ideell verksamhet befrias fonden ifrån skatteplikt enligt svensk lag. 

Intäkter som projektet beräknar dra in är bl a; 

Biljettintäkter, hotell intäkter och sponsorer kopplat till detta på 9 miljoner.  

Värdstadsstöd med värde ca 3 miljoner. 

Vi räknar även med att få in olika storsponsorer till tävlingen då vi bland andra planerar att ha ESPN 

på plats för att TV-sända tävlingen. 

Det finns även en hel del stöd att söka av Riksidrottsförbundet samt olika regionala bidrag som ofta 

delas ut inför liknande tävlingar. 

Smtf kommer att ansvara för tävlingsmoment och allt som sker innanför rinken. Det innebär att SMTF 

samarbetar med IFMA om detta, resten sköter eventbolaget. Smtf erhåller ingen särskild ersättning för 

sina insatser i projektet vad avser tävling och funktionärer kring den. 



Smtf kommer att utan kostnad kunna ha 500 st biljetter till sitt förfogande för varje tävlingsdag (utom 

semi- och finaldag), som vi i vår tur kan ge till bland annat funktionärer och utsedda VIPs.  

IFMA räknar med att betala resa och hotell för 25 st IFMA-domare. Totalt behövs 60-70 st domare, 

många av de resterande kommer alla deltagande länder att förse oss med. Hur många som Sverige 

förväntas delta med bestäms senare. 

Prel.datum för VM är 20-30 maj 2016. Invägning ska ske på fredagen den 20 maj och matchstarter är 

den 21 maj. Finalerna äger då rum antingen fredag - lördag eller lördag – söndag. 

Alla länder ska ha betalat hotell och tävlingsavgifter 30 dagar innan invigningsdagen. De länder som 

inte har betalat i tid kommer inte att få delta under VM 2016. Här äger SMTF full rätt att bestämma 

reglerna utan IFMA’s vetorätt.  

Läkarundersökning ska ske under SB&K S regelverk för läkarundersökning. Smtf utser en 

läkaransvarig som i sin tur delegerar ut ansvar till sjuksköterskor eller liknande. Denna kostnaden  

ingår i Smtfs tävlingsåtagande ovan. 

 

§ 5 

Det fortlöpande armbågstillståndet kommer först att ansökas efter VM 2016. Under VM så planerar 

Smtf i samarbete med t.ex. Jönköpings universitet att samla in skadestatistik på Muaythai med 

armbågar som huvudprioritet. Statistiken kommer sedan att användas i vår permanenta ansökan om 

armbågstillstånd inom Svensk Muaythai.   

§ 6  

Platsannons för rollen som förbundskapten och Tävlingsordförande skall ut på sociala medier så fort 

som möjligt.  

§ 7 

På förekommen fråga antecknas, att  hijab - muslimsk hår slöja - får användas om man har 

huvudskydd och säkerheten inte åsidosätts.  

  

 

Vid protokollet 

 

………………………………… 

Tommy Hansen 

 

Justeringsmän;        

 Fredrik Johnson                                                                          Magdalena Kowalczyk 

 ________________________________                             ___________________________________ 

 

 


