VERKSAMHETSPLAN 2018
SVENSKA MUAYTHAIFÖRBUNDET

1. Domarkommittén
Domarkurser kommer att ske på olika platser då detta önskas, så länge antalet deltagare bär
kostnaderna för utbildaren. Inom ramen för SMTFs utökade utbildningsatsning under 2018
kommer det även att hållas en eller flera dedikerade ringdomarutbildningar.

2. Idrottskommitten
Landslaget planerar för ett innehållsrikt år. Där första stora mästerskapet blir
VM i Cancun, Mexico 10:e till 19:e maj. Därefter EM i Prag, Tjeckien 29:e juni till 8:e juli.
Junior VM är ej fastställt – men avsikten är att skicka ett junior landslag. Om möjligheter finns
att deltaga i andra internationella turneringar kommer vi att överväga detta. Nordiskt mästerskap
planeras genomföras i Sverige, givet att överiga nordiska länder vill deltaga. Positivt besked
finns från Finland och Island i dagsläget.
Vi avser införa Riksmästerskap(RM) för de atleter som är under 21 år. Syftet med detta är att
minska steget för juniorer till Senior SM.

3. Utbildningsrådet
Planerar att genomföra Steg 1, Steg 2 samt fortsätta med Steg 3 i förbundets regi utefter de
önskemål som medlemmarna har. Vi avser etablera en utbildning i arrangörsverksamhet – som
syftar till att tydliggöra båda krav på en arrangör samt många av de praktiska saker som man bör
tänka på. Styrelsen har i förslag till Budget 2018 avsatt ytterligare medel för att kunna
subventionera utbildningar.

4. Styrelsen
Styrelsen har arbetat fram en målbild för hur vår organisation framöver bör se ut. Under 2018
kommer vi be medlemmar om intresseanmälningar för att etablera de delar av organisationen
som ej är initierad ännu.
Hastigheten med vilken vi kan införa vår mål organisation är helt beroende av hur många
medlemmar som på ideell basis vill driva dessa frågor. (Se bild)
Vi förändrar vår organisation för att klara av att hantera ett störe medlemsantal med fokus på
utökad och förbättrad utbildningsverksamhet. Detta avser både domarutbildning (poäng och
ring), instruktörsutbildning steg 1,2 & 3 samt utbildning för arrangörer.
Förbundets hemsida kommer fortsätta att utvecklas och nyheter, relevanta länkar etc kommer
även att publiceras på SMTFs Facebook samt Instagramkonton.
Styrelsen kommer att fortsätt arbeta internationellt och bibehålla en stark position i IFMA &
WMC Executive board.

