
Styrelsen för Odenplan Fightgym IF önskar lägga följande två motioner till Svenska 
Muaythaiförbundets ordinarie förbundsstämma 17:e mars 2018. 
 

1. Stadgeförändring 3kap § 5 "Ärenden" 
 

Förändring av förbundsstyrelsens konstitution och antalet valbara ledamöter samt suppleanter. 

Vi önskar se möjligheten att utöka förbundsstyrelsens storlek från nuvarande 6 ordinarie 

ledamöter jämte 1 ordförande och 2 suppleanter till 8 ordinarie ledamöter jämte 1 ordförande 

samt 4 suppleanter. 

 

Förändring av stadgans lydelse 3 kap §5: 

 

Från: 

20. Val av sex övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, Varav hälften skall väljas jämna år och 

hälften udda år. Därtill två suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen 

eftersträvas.  

Till: 

20. Val av åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, Varav hälften skall väljas jämna år och 

hälften udda år. Därtill fyra suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen 

eftersträvas 

Motivation:  

Vi anser att SMTF bör arbeta för att minska det demokratiska underskott en liten styrelse i ett 

stort förbund medför. Då valberedningen ska arbeta för en jämn fördelning av ledamöter både 

sett till kön, ålder, geografisk spridning samt erfarenhet blir urvalet till en liten styrelse 

begränsat. Tröskeln är nu för hög att vilja "prova på" styrelsearbete för de som inte är 

integrerade i muaythai-Sverige sedan tidigare. Eftersom alla ledamöter gör detta på ideell bas 

utan ersättning är det också rimligt att en större styrelse avlastar varje enskild ledamot till 

större del. 

Det är också rimligt att varje enskild roll inom styrelsen som t.ex. sekreterare och kassör även 

har en ordinarie ledamot som vice. 

Styrelsemöten där styrelsen inte är beslutsför pga för få närvarande ledamöter är också en risk 

som minskar liksom risken att inte kunna ta beslut när styrelsen tenderar att bli polariserad 

med två motsatta sidor. Detta bör kunna effektivisera vägen till beslut.  

Vi anser att styrelsen för ett stort idrottsförbund behöver en större styrelse som jobbar 

strategiskt för att även i framtiden bygga intresserade och engagerade föreningsfunktionärer.  

Vi har prövat modellen med en större styrelse inom vår förening för att aktivt sprida 

engagemang och demokratiarbete med mycket gott resultat. 

 

 



2. Transparens angående eventuella jävsförhållanden rörande styrelseledamöter samt 
ledande förbundsfunktionärer. 

Motivation: 

Vi anser att det är rimligt att alla styrelseledamöter samt ledande 

förbundsfunktionärer(förbundskapten, ass förbundskapten, teammanager, huvuddomare etc) 

uppger eventuella jävsförhållanden som kan påverka deras beslutsförhet och arbete inom 

förbundet. Exempelvis klubbtillhörighet, tränare för atlet inom landslaget, promotor, 

tävlingsarrangör etc. Detta skulle på sikt minska den misstänksamhet till vissa beslut som 

ibland ventileras bland medlemmarna samt även öka förbundets transparens rörande beslut.  

Vi vill att förbundsstämman beslutar om: 

1. Att valberedningen insamlar information om respektive ledamot eller föreslagen ledamot 

och publicerar eventuella jävsförhållanden i valberedningens förslag före årsmötet till 

medlemmarna. 

2. Information om jävsförhållanden för förbundsfunktionärer insamlas av förbundsstyrelsen 

och publiceras i anslutning till utnämnandet i förbundets media.   

 

Mvh 

Styrelsen för Odenplan Fightgym IF 

 

.  

 

 

 


