Protokoll från svenska thaiboxningsförbundets årsmöte 2008
1.Mötet förklaras öppnat
2. Närvarande klubbar: Vallentuna boxingcamp, Göterborg muay thai, Borås muay thai,
Stockholm muay thai, Fighting spirit, Frontier, Golden leaf, Ironman Göteborg, Glommen,
Ironman Timrå, Överby muay thai, Halmstad muay thai, Slagskeppet, Karlstad muay thai,
Strike, Renyi, Real fighter.
3. Mötet förklaras behörigt utlyst via ja/nej röstning.
4. Johan Risberg väljs till ordförande för mötet.
5. Daniel Sundgren väljs till sekreterare för mötet.
6. Stefan Oscarsson och Peter Ejderby väljs till justeringsmän.
7. Dagordningen godkännes.
8. Mats S föredrog kortfattat verksamhetsberättelsen. – Det fastställs att verksamhetsåret 2007
inte fungerat lika bra som 2006 då styrelsen inte fullföljt sina åtaganden 2007. Man har
”hämtat andan” lite från allt jobb som blev utfört 2006. Styrelsen är öppna för förslag och
förbättringar.
9. Sabrina S föredrog kortfattat förvaltningsberättelsen.
10. Revisionsberättelse ej uppläst p.g.a. att revisor ej närvarade vid mötet.
11. Styrelsen tilldelades ansvarsfrihet för föregående år under förutsättning att revisorn
godkänner förvaltningsberättelsen.
12/13. Propositioner och motioner som behandlades på mötet:
12.1 – Domarnämnd tilldelas frihet att besluta kring frågor relaterade till nämnda
ansvarsområde Klubbarna skall komma med feedback.
12.2 – Beslut skall dokumenteras på hemsidan.
12.3 – Beslut fattas om att jobba fram ett förslag till seedning av boxare inför SM. Teemu
skall hålla i detta.
12.4 – Beslut fattas om att ansökan om utökning av D-klass till 4 ronder skall göras.
12.5 – Beslut fattas om att förenkla matchmaking där man ej skall behöva skicka in en lista
till förbundet för godkännande.
12.6 – Det framkom att synundersökningen fallit bort på den mall för läkarundersökning före
match som ligger på förbundets hemsida. Styrelsen skall kontrollera och uppdatera.

12.7 – Beslut fattas om att varje klubb endast får anmäla max 2 fighters per viktklass till SM.
Skall en klubb anmäla fler än 2 fighters i samma viktklass skall dispens sökas hos förbundet.
12.8 – Förslag lägges om att ta bort krav på skallröntgen i C-klass. Avslås.
12.9 – Beslut fattas om att man skall kunna sälja matchböcker på fler ställen än hos förbundet,
t.ex. hos klubb som arrangerar tävling.
13.1 – Beslut fattas om att Martin (Ironman Timrå) skall ta fram ett förslag till rankingsystem
i samarbete med Teemu och Peter.
13.2 – Beslut fattas om att vinst i SM är kvalificerande till NM, EM och VM. Det slutgiltiga
avgörandet om huruvida man får delta i både A och B-klass tilldelas styrelsen.
14. Verksamhetsplan för kommande år fastställdes. Matcher skall rapporteras och
dokumenteras hos förbundet.
15. Beslut fattas om att matchbok skall kosta 200 kr.
16. Inga extra avgifter för innevarande verksamhetsår fastställdes.
17. Ang. budget för kommande verksamhetsår skall denna utgöras av inbetalda
medlemsavgifter.
18. Mats Söderström väljs till ordförande i förbundet.
19. Johan Risberg väljs till vice ordförande i förbundet.
20. Sabrina Sedin väljs till kassör i förbundet21. Anders Åkesson väljs till sekreterare i förbundet.
22. Utbildningsansvaret i förbundet ålägges vald sekreterare i förbundet.
23. Micke enberg linköping väljs till styrelseledamot i förbundet.
24. Teemu Lehtinen väljs till tävlingsansvarig i förbundet.
25. Andre Dam väljs till suppleant.
26. Marko Gyllenland Väljs till revisor i förbundet.
27. Mötet avslutas.

