Protokoll
Fört vid Svenska Muay Thai förbundets årsmöte den 2012-01-15
Närvarande:

Anders Åkesson
Teemu Lehtinen
Fredrik Jonsson
Per Bånghäll
Mattias Jansson
Benny Botegård

Distribueras till:

Samtliga i styrelse
Förbundets hemsida

Mötesordförande:
Fredrik Jonsson

Mötessekreterare:
Mattias Jansson

Justerare:

Håkan Ozan
Nathalie Zoukatas

Föreningar se Bilaga.

Mötespunkt

Beskrivning

1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga
utlysande
3. Röstlängd

Mötet förklarades öppet.
Mötet förklarades behörigen
utlyst.
Röstlängd fastställdes.

4. Val av ordförande vid
mötet

Fredrik Jonsson valdes till
ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare vid
mötet
6. Protokolljusterare
och rösträkning

Mattias Jansson valdes till
sekreterare för mötet.
Håkan Ozan och Nathalie
Zoukatas valdes till såväl
protokolljusterare som
rösträknare.
Mötesordförande föreslår att
punkt 13 behandlas sist i
dagordningen.

7. Godkännande av
dagordningen
8. Föredragande av
verksamhetsberättelse

Oskar Lavesson redogör kort för
sitt arbete med grenprofil och
utvecklingstrappa för Muaythai.
Verksamhetsberättelsen för
2011 är i god tid delgiven
föreningarna via hemsida samt
utskick och behandlas därför ej
på årsmötet.

Beslut/ansvar

Godkändes.

9. Föredragande av
förvaltningsberättelse

10. Revisorernas
berättelse
11. Ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
12. Behandling av
propositioner

13. Behandling av
motioner
14. Fastställande av
verksamhetsplan för
innevarande
verksamhetsår

Förbundets kassör kan på grund
av tidigare förändringar i
styrelsen ej presentera en färdig
förvaltningsberättelse till
årsmötet, inväntar SvB&K
förbundsstämma i mars.
Ingen revisor utsågs av
förbundet vid årsmötet 2011,
SvB&K utsåg då två revisorer.
Fråga om styrelsens
ansvarsfrihet, förutsatt att
revisorns rapport är i ordning.
Förslag om införande av
minimiavgift för föreningar
anslutna till SMTF á 1500kr, att
gälla från 2013.
Flyttas till punkt 23,24,25,26.
Elitansvarige Pär Bånghäll
redogör för årets
verksamhetsplan. I korthet
innebär den en vidareutveckling
av det gångna årets arbete med
landslags‐ och tränarläger på
Bosön samt en utbildningsplan
kopplad till dessa läger, fortsatt
elit‐ och talangsatsning,
intensifiering av arbetet med
tävlingsverksamhet för
ungdomar och juniorer samt
RM i diplomklass, vidare
utbildning av domare för senior‐
och juniorbedömning samt att
vidare undersöka fördelar med
att förbundet bryter sig ur
SvB&K och bildar eget
specialidrottsförbund inom
Riksidrottsförbundet.

Godkändes.

Godkändes.

15. Fastställande av
årsavgift

16. Fastställande av
eventuella extra
avgifter för
innevarande
verksamhetsår
17. Fastställande av
eventuella
styrelsearvoden

18. Fastställande av
budget för
innevarande
verksamhetsår
19. Val av ordförande i
förbundet

20. Val av fem övriga
ledamöter i
förbundsstyrelsen,
samt två suppleanter

Fastställande av årsavgift per
medlem till förbundet för
nästkommande verksamhetsår,
utöver den årsavgift som SvB&K
beslutat om. Förslag att höja
avgiften med 50kr per medlem.
Årsavgiften per medlem blir
därmed 121kr efter en
eventuell höjning. Justeringen
av avgiften är tänkt att öka
handlingsutrymmet för
förbundet beträffande den
eventuella processen att upptas
i RF som specialidrottsförbund.
Befintliga föreningar betalar
71kr året ut. Föreningar
tillkomna under 2012 betalar
121kr.

Godkändes.

Förslag om arvode för
styrelsearbete uppdelat på
enkel‐ och kvalificerad tid. Enkel
tid rör det löpande
styrelsearbetet och kvalificerad
tid är kopplad till mer krävande
insatser som ligger utanför det
löpande styrelsearbetet.
Enkel tid motsvarar en
ersättning på 25kr/h.
Kvalificerad tid motsvarar en
ersättning på 50kr/h.
Budget för 2012 var vid
tidpunkten för årsmötet ej
fastställd.

Godkändes.

Inga inkomna förslag till
valberedningen. Fredrik
Johnson förslås fortsätta som
förbundsordförande.
Alexandar Krulj och Jonas Helge
föreslås som suppleanter i
styrelsen. Inga övriga
förändringar i styrelsen föreslås.

Godkändes.

Godkändes.

Godkändes.

21. Val av ordförande i
valberedningen, samt
två övriga ledamöter

22. Val av två revisorer,
varav en skall utses
av SvB&K
förbundsstyrelse
23. Arbeta för att SMTF
upptas som
specialidrottsförbund
i RF

24. Utreda om möjlighet
till kanslist

25. Struktur kring
uttagning av
deltagare vid SM

26. Ålder vid
diplommatcher
27. Hedersutmärkelser

Rasmus Svensson förslås
fortsätta som ordförande för
valberedningen. Håkan Ozan
och Johanna Fossenstrand
föreslås som ledamöter i
valberedningen.
Förslag att Alexandar Krulj utses
till revisor från förbundets sida.

Godkändes.

Förslag att ge styrelsen i
uppdrag att vidare undersöka
möjligheterna samt att aktivt
arbeta för att förbundet på sikt
frigör sig från SvB&K och bildar
eget specialidrottsförbund inom
Riksidrottsförbundet.
Förslag att ge styrelsen i uppgift
att efter utredning om behov
samt ekonomiskt utrymme för
ändamålet, tillsätta en kanslist.

Godkändes.

Godkändes.

Godkändes.
Om behov uppstår kallar
förbundet till extra möte kring
frågan.

Förslag att viktklasserna i SM
begränsas till 8 deltagare och
att de 8 som tas ut är de som är
högst rankade i respektive
viktklass.

Godkändes.

Vidare föreslås att flera boxare
från samma förening tillåts tävla
i samma viktklass, förutsatt att
de är bland de 8 högst rankade.

Godkändes.

Förslag att om möjligt sänka
åldern vid diplommatcher från
12 till 10 år.
Styrelsen avslutar mötet genom
att med varm hand dela ut
hedersutmärkelser till personer
som lagt särkilt mycket arbete i
förbundet eller på annat sätt

Godkändes.
Styrelsen avser ansöka om
tillstånd för detta.

28. Mötets avslutande

Bilaga.
019 Boxing Gym
Borås Fightgym
Drakstadens MT
Fighter MT
Frontier MT
Glommen MT
Golden Leaf MT
Göteborgs MT
Halmstad MT
Helsingborg MT
Malmö MT
Mora MT
One Chai MT
Rinkeby MT
Slagskeppet
Stockholm MT
Tip MT
Warberg Fight Camp

verkat för att främja sportens
utveckling.
Hedersutmärkelserna gick till
Mats Söderström, Johan
Risberg, August Wallén och
Kasra Ashhami.
Mötet förklaras avslutat.

