Verksamhetsplan 2015
Här är de prioriteringar som Svenska Muaythaiförbundets styrelse föreslår för SMTF’s verksamhet
2015.

Centralt,, Organisation och medlemmar
Basen i SMTF utgörs av föreningarna och huvuddelen av verksamheten bedrivs där. SMTF’s roll
är att som Idrottsförbund administrera idrotten Muaythai, ge medlemsservice samt ansvara för
övergripande frågor som inte kan hanteras enbart på föreningsnivå.
Följande insatser ska göras:
1. Utöka kontakterna med våra medlemsföreningar genom att finnas representerade som förbund
vid flera av förbundets aktiviteter såsom tävling, utbildning och läger.
2. Internationell satsning för att befrämja vår position i det internationella perspektivet genom att
medverka internationellt:
a. Representera Sverige som värdnation för VM 2016 genom att deltaga på UWC och WC.
b. Delta på EMF-mötet till hösten 2015.
c. Föra dialog med de som representerar Sverige i andra internationella sammanhang (IFMA,
WMC, Female commission, IFMA’s juridiska råd m.m.)
3. Arbeta med mångfald och jämställdhet.
4. Marknadsföring och marknadsanalyser för att öka Muaythai’s synlighet.

Utbildning
Utbildning är av stor betydelse för våra föreningar och utövares framtida utveckling. Arbetet bedrivs
i utbildningsrådet.
Följande insatser ska göras:
1. Fortsatta steg 1 och 2 utbildningar
2. Bevaka förbundets intressen i Muaythai gymnasiet Varberg samt de föreslagna nya på andra
platser i Sverige.

Domare
Tävlingen är en stor verksamhet i förbundet som erbjuder flera tävlingstillfällen i veckan. Stor
tävlings verksamhet kräver i sin tur en bred domarkår med högkompetens.
Följande insatser ska göras:
1. Fortsätta nyutbildning av domare.
2. Fortsätta fortbildning av våra redan utbildade domare.
3. Utbilda fler internationella domare.
4. Ge våra domare möjlighet till internationell erfarenhet genom att deltaga på internationella
tävlingar som VM, EM och NM samt andra internationella tävlingar som Domarrådet finner
lämpliga.

Ungdomar
Ungdomar är de som i framtiden kommer vara de som står i främsta ledet på EM, VM och i
träningslokalerna. Långvariga satsningar för att ge våra ungdomaren största möjlighet för
utveckling är av största vikt i en organisation med framtidsvisioner.
Följande insatser ska göras:

Tävling
Tävling är en av SMTF’s största verksamhetsområden där tävlingsrådet gemensamt med
föreningar och utövare bygger förbundets tävlings platform. I fokus för verksamheten ligger förutom
VM 2016 även ett stort focus på utveckling.
Följande insatser ska göras:
1. Att fortsätta arbeta med SM som en förbundsplattform för idrotten och utvecklingen av svenska
tävlanden.
2. Stötta och vidareutveckla den nya landslagsorganisationen för att driva SMTF’s
landslagssatsning som skall baseras på flerårsplan för långsiktigt landslagsutveckling.
3. Stötta Tävlingsrådets arbete med att utse nytt landslag, samt att detta alltid följs upp och
uppdateras vid behov.
4. Deltaga på internationella mästerskap:
a. University World Cup (Thailand)
b. World Cup (Thailand)
c. Nordiska mästerskapen (Finland)
5. Bygga och stärka landslaget genom utbildning och landslagsträffar.
6. Ansvara som sanktions organ för våra nationella tävlingar.
7. Säkerställa att tävlingar håller högsta kvalité genom kontroller på tävlingar och
tävlingsarrangörer i enlighet med vårt uppdrag genom kampsportsdelegationen.
8. Bygga framtidens tävlingsplattform genom samtal med tillståndsmyndigheter,
tävlingsarrangörer och tävlande.
9. Upphandla om nya tillstånd för vårt till vidare tillstånd rörande Muaythai tävling för att på sikt
förbättra våra villkor att styra över våra egna tävlingsformer med fokus på tävlingar med
armbågar.
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