
               Protokoll Årsmöte SMTF 090328 
 
 
 

1.Mötet förklarades öppnat 
 
2.Deltagande vid mötet:Göteborg MT,Slagskeppet, Halmstad mt, Fighter mt, Helsingborg 
mt, Siam Mariestad, C4, VBC, Karlstad mt, Malmö mt, inga fullmakter hade inlämnats. 
 
3.Mötet förklarades behörigen utlyst 
 
4.Till mötets ordförande valdes Johan Risberg 
 
5.Till mötets sekreterare valdes teemu Lehtinen 
 
6.Till justeringsmän valdes Reine Stoltz och Rasmus Svensson 
 
7.Dagordningen godkändes 
 
8. Mats Söderström föredrog verksamhetsberättelsen. Förbundet har haft stor 
tävlingsverksamhet ,med deltagande i VM som höjdpunkt. SMTF hade också 
representanter vid IFMA mötet i Bankok . Där fasställdes att vm 2009 hålls i Bankok 27 
nov – 5 dec och att det planeras ett kampsports OS i Peking 2010. 
 
9. Förbundets förvaltningsberättelse föredrogs: intäkterna 2008 var 276 000 kr  och dessa 
kom från Medlemsavgifter, försäljning av matchböcker, sanktionsavgifter och 
domarutbildning. Utgifterna var 209 000 och bestod främst av kontorsmateriel, avgifter 
till IFMA samt utgifter för landslaget i samband med VM. 
 
10.Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen  
 
11.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
 
12.FS har inga ärenden att föreslå förbundsstämman 
 
13. Inga motioner har inkommit 
 
14.inga inval eller uteslutning av idrotter 
 
15.inga inval eller uteslutning av UF 
 
16. Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår var förutom det som redogjorts i pkt 
8 , att förbundet skall arbeta för att erhålla permanent tillstånd för tävlingsverksamheten, 
arbeta för att genomföra RF – anslutningen fullt ut samt att ge ut redogörelsen för 
tävlingsbestämmelser. 
 
17. Årsavgiften sker enligt reglerna för anslutning till SB&K samt att årsavgiften 2000 kr 
betalas in till SMTF för 2009 i vanlig ordning. 
 
18.Inga extra avgifter för kommande verksamhetsår 



 
19.Inga styrelsearvoden föreslås för kommande verksamhetsår. 
 
20. Budgetintäkter är medlemsavgifter, matchböcker och sanktionsavgifter. 
Utgiftsposter under året : resor, utgifter för VM,  
Utöver detta finns det intäkter från förbundets domarutbildning, som är öronmärkt för 
domarverksamhet. 
 
21.Mats Söderström valdes till förbundets ordförande 
 
22.Johan Risberg valdes till vice ordförande 
 
23.Sabrina Sedin valdes till kassör 
 
24.Teemu Lehtinen valdes till utbildningsansvarig, tillika tävlingsansvarig 
 
25.Anders Åkesson valdes till Informationsansvarig 
 
26.Till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Andre Dam och Mikael Enberg 
 
27.Till styrelsesuppleanter valdes Reine Stoltz och Rasmus Lindvall 
 
28.Till Ordinarie revisorer valdes Marko Gyllenland samt RF:s auktoriserade revisor 
 
29.Till revisorsuppleanter valdes Madeleine Vall samt RF:s auktoriserade 
revisorsuppleant 
 
30. Reine Stoltz och Rasmus Svensson utsågs till valberedning 
 
31. Till ordinarie ombud vid RF:s stämma utsågs Mats Söderström 
och till ombudssuppleant Johan Risberg 
 
32. Mötet avslutades 


