Motion 1:
Frontier muaythai vill att förbundet utreder effekterna av att SM finalerna i fortsättningen hålls i
samband med SVT:s SM vecka. Vi anser att tanken med att sprida SM till en bredare publik genom
detta evenemang är bra men frågan är hur mycket det har gett. Vi tror att det är bättre att försöka vara
med på SVT:s SM vecka på sommaren istället. Eller att det hålls i egen regi som tidigare.
Mvh
Frontier muaythai
Utlåtande från styrelsen: Vi finner frågan motiverad men kan inte ge besked på hur mycket det ger
förbundet att vara med på SM-veckan. Dock anser vi att det är lämpligt att vara med under den tiden
fram till vi har eget medlemskap i RF. På senaste SM i Falun fick vi 30 minuter i vinterstudion under
lördagen. Vinterstudion har mellan 600 000 och 1 000 000 tittare en lördag, På detta sätt når vi ut till
en stor massa som vanligtvis inte följer vår sport. Att vara med på sommaren skapar många problem
för förbundet då det isf blir 1,5 år till nästa uttagning av landslag.
Nästkommande SM-vecka äger rum i Umeå och om två år ligger den i Sundsvall – i båda fallen har vi
en bra arrangör. Styrelsen föreslår att vi i framtiden genomför hela SM (kval + finaler) i ett svep under
tre dagar, med start fredag och avslut på söndag. Detta för att minska omkostnader för enskilda
klubbar.
Motion 2:
Varbergs Thaiboxningsklubb föreslår härmed att endast svenska medborgare ska få deltaga på svenska
mästerskapen.
Detta för att garantera att ettan alltid är svensk medborgare och därmed har chansen att deltaga vid de
internationella mästerskapen som svenska landslaget väljer att delta på. Detta grundar sig i att vid
internationella mästerskap måste alla deltagare för ett land inneha medborgarskap för det land de valt
att representera.
Varbergs Thaiboxningsklubb
Utlåtande från styrelsen: Muaythaiförbundet har idag ingen skyldighet att erbjuda utländska
medborgare en plats i SM. Vi är fria att besluta detta själva enl. jurist på RF.
Då förbundet använder SM som grund för uttagning till landslaget är det av största vikt att det blir rätt.
Om en utländsk medborgare eliminerar den svenska ettan och möter tvåan i final så tvingas vi till att
arrangera kvalmatch för att utse representant från Sverige i den vikten. Detta skapar arbete för
förbundet samt kostnader för klubbarna. Styrelsen anser att man framöver ska vara svensk medborgare
för att tävla på SM. Styrelsen yrkar bifall.
Motion 3: Två olika klubbar motionerar i samma ärende.
ang. proffsgalor i Sverige
Det har varit av hävd att thaiboxningsförbundet inte beviljat sanktion för andra proffstitelmatcher
utom av WMC sanktionerade titelmatcher.
Slagskeppet anser inte att svenska thaiboxningsförbundet skall gynna en enskild professionell
promotororganisation, genom att ge dem monopol i Sverige.
Vi vill därför motionera om att det i likhet med boxningsförbundet, kan ges sanktion till alla
proffspromotororganisationer som ansöker om att hålla titelmatcher i Sverige, så länge det är seriöst
arrangerat och man följer de svenska reglerna.
Styrelsen
Slagskeppet Muay Thai

Styrelsens utlåtande: Styrelsen har efterlyst förtydligande från Slagskeppet och Onchai beträffande
vilka organisationer man avser (18/01) och ingen av klubbarna har kommit in med förtydligande.
Styrelsen anser, oenigt att det egentligen inte handlar om organisationer utan om vilka boxare som ska
boxas och om vad. Att en boxare som inte vunnit ett SM kan komma att titulera sig världsmästare är
att förlöjliga alla som är och har varit en riktig WMC-mästare. Vi har även problem med tillståndet
från Kampsportsdelegationen, som tydligt beskriver att boxarna ska vara av internationell klass för att
genomföra A-klass match med armbågar. Antalet boxare som idag uppfyller dessa krav i Sverige kan i
dagsläget räknas som få. De som tidigare erbjudits världstitelmatch för WMC i Sverige har samtliga
varit i final på IFMA VM.
Förbundet anser att det är betydligt svårare att lyckas på ett IFMA VM, än att vinna en match mot en
utvald motståndare och titulera sig världsmästare. Klubbarna som skriver motionerna anser att det
gynnar Svensk muaythai, men styrelsen har svårt att ta till sig detta argument då proffsboxningen
definitivt inte gynnas av alla olika organisationer som existerar i dagens boxning.
Ingen hävdar att WMC skulle vara bättre än någon annan organisation, det finns brister hos alla.
Tydligt är dock att WMC får starkare position via IFMAs stöd från Thailändska regeringen p.g.a. IOC
ansökan som nu ligger inne.
Styrelsen yrkar avslag.

