
 

 

 

Årsmötesprotokoll  2015 för Svenska Muaythaiförbundet   
 
Tid: 28:e mars 2015 Kl 11:00-13:00 

Plats: World Trade Center, Stockholm 

 

§ 1 

Mötet öppnades av förbundsordförande Daniel Norrgård. 

 

§ 2  

Röstlängden fastställdes till 32 röster 

 

§ 3 

Årsmötet fastställde att det var behörigen utlyst 

 

§ 4  

Håkan Ozan valdes till årsmötets ordförande 

 

§ 5  

Hans Edström valdes till årsmötets sekreterare. 

 

§ 6  

Clara Jarnbo samt Natalie Zoukatas valdes till rösträknare tillika justeringspersoner. 

 

§ 7  

Dagordningen godkändes. 

 

§ 8  

Verksamhetsberättelsen för 2104 föredrogs av Daniel Norrgård med  

VM-arbetet och OS-ansökan för IFMA i fokus. Internationella utnämningar som Pernilla 

Johansson som ordförande i IFMA Female Commission samt  

Daniel Norrgård som ordförande i IFMA Legal Commission påtalades. 

Under 2014 hade vi stora framgångar i VM och EM med ett flertal medaljer. 

Förändringar i styrelsen under året: Tommy Hansen, Per Bånghäll samt Lena Olsson avgick 

januari 2015 varpå suppleanterna Bianca Antman samt Anders Åkesson tillträdde som 

ordinarie ledamöter. 

 

§ 9  

De olika rådens verksamhet föredrogs: Ungdom, utbildning, domare samt tävlingsrådet och 

lades till handlingarna. Stämman hade synpunkter på två skrivelser och noterar i protokollet 

att: Alexander Glemme vann ej Junior-VM utan Junior-EM samt att 

Per Bånghäll ej var närvarande under NM . 

 

§ 10  

Förvaltningsberättelsen föredrogs. En ny resultaträkning presenterades av Daniel Norrgård. 

Kansliet hade inte fakturerat tre poster och resultaträkningen är nu korrigerad 

Posterna i resultaträkningen rörande startavgifter samt resor/logi/arvode diskuterades då dessa 

upplevdes otydliga. Sven från förbundet klargjorde vissa poster. Resebokningen diskuterades. 



 

 

 

 

Projektbolaget för VM 2016, Dreamjump AB, behandlades. Stämman hade frågor då det 

fanns oro för att bolaget ej var registrerat för moms och F-skatt. Daniel Norrgård förklarade 

ägarstrukturen där Francesco Rocco i Dubai äger bolaget och Jonas Elving är VD sedan 

februari 2015. 

  

§ 11  

Revisorernas berättelse.  

 Denna var ej klar.  

 

§ 12   

Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsmötet ger ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna inte har någon 

 anmärkning. 

 

§ 13   

Propositioner. 

 Inga propositioner från förbundets styrelse att behandla. 

 

§ 14 

Fastställande av motioner. 

Tre stycken från Real Fighter Lund. 

 

a) Angående samarrangemang mellan kick och thai  

 Denna motion bifölls. 

 

b) A-klass fighters i SM.  

 Stämman ger i uppdrag till att tävlingsrådet utarbetar ett förslag för 

 förbundsstyrelsen att besluta om 

 

c) Motionen dras tillbaka eftersom beslut togs redan 2012 och sedan dess är andra   

organisationer än WMC för pro-muaythai tillåtna att arrangera matcher i Sverige. 

 

§ 15 

Fastställande av verksamhetsplan.   

 Fastställdes, se bilaga 

§ 16 

Faställande av årsavgift.  

 Oförändrad avgift fastställdes av årsmötet. 

§ 17 

Fastställande av extra årsavgifter. 

 Inga extra avgifter fastställdes av årsmötet. 

§ 18 

Fastställande av styrelsearvoden. 

 Årsmötet fastställde att inget styrelsearvode utgår. 

 

 



§19 
Fastställande av budget.  

 Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget. 

 

 

 

§ 20  

Val av ordförande för förbundet för en tid av ett år.  

 Årsmötet valde genom votering Pernilla Johansson VBC/TIP Muay Thai som 

 ny ordförande. 

 

§ 21   

Val av ledamöter för en tid av två år. 

 Årsmötet valde tre nya styrelseledamöter för en tid av två år.  

 Dessa blev: Kasra Ashami, Lena Olsson samt Toni Guinovic 

 Till suppleanter valdes: Rasmus Svensson samt Jimmy Carlsson 

 

 Ny styrelse för 2015 ser ut som följande.  

 

 Ordförande: Pernilla Johansson.  

 

 Ledamöter: Hans Edström, Magdalena Kowalczyk, Fredrik Jonsson, Lena 

 Olsson, Toni Guinovic samt Kasra Ashami.  

 

 Suppleanter: Rasmus Svensson samt Jimmy Carlsson. 

 

§ 22  

Val av ordförande för valberedningen samt två ledamöter.  

 Årsmötet valde August Wallén till ordförande samt Per Bånghäll och Clara 

 Jarnbo till ledamöter. 

 

§ 23  

Val av revisor. 

 Årsmötet valde Anders Berglund, KPMG som revisor. 

 

§ 24  

Årsmötet avslutades.  

 

 

     

________________________  ______________________ 

Hans Edström   Håkan Ozan 

Årsmötets sekreterare   Årsmötets ordförande 

 

 

 

 

________________________  ______________________ 

Clara Jarnbo    Natalie Zoukatas 

Justeringsperson   Justeringsperson 


