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3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad 
Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 

 
Närvarande: 
 
Klubb    
Vallentuna   Mats Söderström 

Person 

Slagskeppet MT   Peter Lööf , Teemu Lehtinen 
Fighting Spirit   Alf Lindgren ,  
Borås Fightgym  Anders Åkesson 
Helsingborgs TB Club Reine Gustafsson 
Kristianstad TB o F  Daniel Elias 
Strike Boxing    Stefan Hagberg 
Halmstad MT   Benny Botegård, André Dam 
Ystad MT   Panomsak Sangngoen 
Frontier MMA   Anders Åkesson ? 
FKC TB   William Baroumas 
Göteborg MT   Johan Risberg , Sabrina Sedin 
Iron Man TB GBG  Stefan Oscarsson , Jorma Kiprianoff 
 
 
§1 
Mötet förklarades öppnat av sittande ordförande Mats Söderström som hälsade alla närvarande välkomna. 
 
§2 
Upprop och fastställande av röstlängd 
 
§3 
Mötet förklarades behörigen utlyst . 
 
§4 
Johan Risberg valdes till mötets ordförande 
 
§5 
Jorma Kiprianoff  valdes till mötets sekreterare 
 
§6 
Stefan H och Teemu L valdes till att jämte Johan R justera protokollet 
 
§7 
Dagordningen godkändes med ett tillägg på punkt 12 ,  
Nu punkt på dagordningen 12,5 – Övrigt ( matchböcker ) 

 
§8 
Johan R.  föredrog kortfattat verksamhetsberättelsen  
- Det har varit mycket jobb med att få tillstånd för att få köra A-klass matcher , efter många och små 
justeringar så har vi lyckats mycket tack vare Johan Risbergs envisa insats . 
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- Samt Ingmar Ekmans beslut om skallröntgen inför matcher var en stor bidragande anledning till tillståndet  
 
§9 
Johan R.  föredrog kortfattat förvaltningsberättelsen  
 
§10 
Sabrina S. föredrog kortfattat revisionsberättelsen  
- Det framkom att 50% av de klubbar som är knutna till STBF EJ betalat in sin medlemsavgift ! 
Vad gör vi ? Vi tog en röstning på åtgärd. 
- Det beslutades enhälligt att de klubbar som inte har betalat in 2006 års avgift skall göra detta under våren 
2007 ,  
- Peter Lööf ( Slagskeppet ) anmälde sig för att ringa runt till de klubbar som inte har betalt avgiften för 
2006 . 
- Sista inbetalningsdatum blir 31:e Maj , att observera , har man inte betalt så utesluts man ur 
STBF:medlemskap . 
- ? Hur får man reda på att man inte har betalat in medlemsavgiften ? 
Den klubben som inte har betalat får sitt namn rödmarkerat på STBF hemsida som en påminnelse. 
 
§11 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående år.  
 
§12 
Propositioner som behandlades av  mötet : 
12.1 - STBF föreslås byta namn till SMTF ( Svenska Muay Thai Förbundet ) 
Enhälligt beslut för namnbyte . 
 
12.2 - Driftsätta ny Web sida SMTF 
Enhälligt beslut för ny Website SMTF 
 
12.3 - D-klass , ska vi tillåta B och C fighters att gå D matcher? 
Beslut blev ett JA , men dock inte enhälligt , med motiveringen : 
- Om den fighter som är bättre rankad "håller igen" och matchen fortlöper under sunt förnuft med domarens 
noggranna övervakning såsom reglerna föreskriver. 
 
12.4 - Avgifter för Förbundets sanktion av tävling 
Avgiften skall betalas in innan man får tillstånd för arrangemang av matcher  . 
Dessa intäkter skall gå till ex. sponsring av aktiva i VM laget i form av ex .  kläder  
Avgifterna : ( I lokal utanför klubbens egna lokaler ) 
* 1000 kr för B klass match 
* 2000 kr för A klass match 
* 1500 kr för titelmatch 
Enhälligt beslut för införandet av dessa avgifter 
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12.5 – Matchböcker 
Det beslutade att efter 31 Maj skall följande kriterier uppfyllas inför Match : 
Klass Matchbok Läkaintyg 
D JA  JA  NEJ 

Skallröntgen 

C JA  JA  JA 
B JA  JA  JA 
A JA  JA  JA 
 
- Ingmar E. skall kolla över de 2 blanketter som finns tillhanda idag för en förtydling och förenkling av 
dessa  
 
§13 
Inkomna motioner: 
13.1- Övergångregler hur ska vi hantera övergångar mellan klubbarna 
Årsmötet beslutatde att ej införa någon karens vid klubb byte ( motsvarar SKBF regelverk) 
- Skall vi ha en riktlinjer istället ? 
Beslutades enhälligt JA 
Skall vi ta fram någon typ av blankett för detta ? 
I blanketten skall det ingå information / "kom ihåg"som ex :  
-  har du betalat dina skulder till den klubb som du ämnar lämna ? 
- Tänk på att du INTE får gå fight innan karenstidens slut som i detta fall är ………  . 
- etc 
Beslutades enhälligt JA 
SMTF utarbetar nytt förslag . 
 
13.2 - Göra D klassen mera attraktiv genom förbunds cup samt ranking . 
- Förslag skall utformas av Martin från Nordanstig för mer struktuerade D klass cuper . 
 
13.3 - Införa ranking av övriga fighters 
- Beslut togs på att INTE inför ranking nu, pga  administrationen i samband med detta? 
-Frågan ligger kvar för behandling i framtiden  
 
13.4 – Fler domare ? Finska förbundet ställer upp med utbildningen. 
- Beslutet blev ett JA  
- Teemu L . tar hand om punkten 
 
13.5 - Hur ska vi hantera promotorer som inte har en klubb i ryggen 
- Beslut togs på att ENDAST en klubb med medlemskap i SMTF skall få kunna arrangera tävlingar . 
- Outside promotors måste gå via en klubb knuten till SMTF 
- Att observera , bör ha koll på att "Fejkade klubbar" inte arrangerar tävlingar , uteslutning ur SMTF vid 
misskötsel . 
13.6 – Övrigt , Vinstfördelning inom förbundet vid arrangerande av SM. 
- Beslut togs på att : 
- Allvinst som blir över efter utgifterna , skall fördelas 50 % till SMTF och 50 % till arrangerande klubb, 
detta för att kunna stödja SMTF vid sponsring av landslaget , detta kommer att följas av en öppen 
redovisning . 
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13.7 – Övrigt , vem får arrangera ett SM ? 
- Beslut togs på att : 
- SMTF ger möjligheten att anordna ett SM till den klubb som är mest lämpad av de sökande . 
 
13.8 – Övrigt , Tidpunkten förr arrangemang av SM ? 
- Blev inget beslut taget  på : 
- Skall vi ha en mer lämplig tidpunkt för SM med hänsyn till ex influensaperioder . 
 
13.9 – Övrigt , Ersättning av inkvalad fighter som av ex sjukdom ej kan ställa upp ?  
- Detta är ett beslut som SMTF skall ta . 
 
§14 
Verksamhetsplan för kommande år fastställdes 
SMTF skall se till så att regelverket skall följas 
 
§15  
Avgift för medlemsavgiften för kommande år fastställdes till 2000 kr . 
 
§16 
Extra avgifter för medlemsklubbar för innevarande verksamhetsår beslutades ej. 
 
§17 
Budget för innevarande verksamhetsår fastställdes ej  
 
§18 
Val av Ordförande blev sittande Ordförande i Förbundet 

§19 
Val av Vice Ordförande blev sittande Vice Ordförande i Förbundet 

§20 
Val av kassör blev sittande kassör i Förbundet 

§21 
Val av sekreterare inom Förbundet kommer att tas upp vid senare tillfälle . 

§22 
Val av utbildningsansvarig inom Förbundet – inget val 

§23 
Val av styrelseledamot inom Förbundet –inget val 

§24 
Val av tävlingsansvarig ( suppleant ) inom Förbundet – inget val 

§24 
Val av  suppleant inom Förbundet  

Tomas Sandberg ( 830409-5592 ) anmälde sig 
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§25 
Val av  revisor blev sittande revisor inom Förbundet 

 
§26 
Mötet avslutades. 

 

 

 
Justerare:   
 
      
________________________    
Stefan H        

 
 
 

Justerare: 
 
 
_Teemu Lehtinen______________________ 
Teemu L 
 
 
 
 
Vid protokollet:      

 
        

     
Jorma Kiprianoff       


