Förvaltningsberättelse 2020
När Verksamhetsåret för Svenska Muay Thai förbundet avslutas så har vi en
innestående kassa på 1 861 914 kr.
Vi började året med ett steg 1 och2 utbildnings samt en domarutbildning i Tranås
där ca 20 personer deltog från olika håll i landet. Jörgen Kruth och Joakim
Karlsson höll stegutbildningen och Fredrik Johnsson höll Domarutbildningen,
kostnaden vart ca 40 000 kr totalt. Mellan den 27–29 februari hölls SM samt JSM
i Halmstad Arena och arrangören var Halmstad Muay Thai, 90 000 kr var direkt
omkostnader som gick till Halmstad Muay thai, 35 000 kr gratis streaming som
förbundet stod för samt hotellkostnader på ca 25 000 kr, Arvoden för
sekretariatet 6000 kr.
SMTF la ut en ansökan om en tjänst som skulle betyda att man såg till att vi hade
ett bra flöde i våra sociala media då vi inom förbundet hade sett att den inte
nådde ut till våra medlemmar såsom vi ville. Vi hade ett fåtal ansökningar
däribland Patricia Axling som sedan fick tjänsten. Det bestäms att Patricia Axling
ska ha hand om Sociala medier såsom Instagram, Facebook och få ett arvode på
2000 kr i månaden men frånochmed november höjde vi arvoden till 5000 kr i
månaden då hon även fick arbeta med Hemsidan. Patricia har totalt fått arvode
på 24 000 kr sedan April månad
I augusti månad så hade vi en Domarutbildning i Umeå som Fredrik Johnsson höll
och förbundet bestämde att vi skulle stå för den då vi har god ekonomi,
omkostnaderna för utbildningen vart ca 8500 kr
I november skulle vi ha haft både en steg 1 och 2 utbildning för tränare samt ett
ungdomsläger i Bosön tyvärr så kom Covid 19 i vägen och vi lyssnade och
vägleddes av FHM och de nationella direktiven. Stegutbildningen för tränarna vart
inställd tills vidare men vi kunde hålla ett ungdomsläger för ungdomar födda 2005
eller senare och bara ungdomar från våra klubbar i Stockholm då råden var att
inte resa inom landet under den här perioden. 19 ungdomar deltog mellan den
20- 22 Nov i Bosön där de fick träna och lyssna bla på Patricia Axling , Sofia
Olofsson och Poonnasit Kambung samt Sofia Göthe. Bosön kostade med logi,

träningsytor samt mat 112 072 kr och arvoden och omkostnaderna för tränare
samt föreläsare vart 26 344 kr
Vi fick 290 140 kr i Landslagstöd men använde bara 11 250 kr under året då vi ej
kunde åka iväg på EM eller VM och vi ej kunde ha landslagsläger under året som
var. Svenska Budo & kampsportförbundet drog tillbaka 278 890 kr eftersom de
inte användes av oss och de är öronmärkta pengar.

