
 Förvaltningsberättelse 2021 

 När Verksamhetsåret för Svenska Muay Thai förbundet avslutas så har vi en 
 innestående kassa på  1799671  kr. 
 Vi fick totalt in  733725 kr  i medlemsavgifter samt  569030 kr  i bidrag och 
 99464 kr  i övriga ersättningar/ intäkter. 
 Vi hade personalkostnader för  372859 kr  totalt under  året . I detta ingår alla 
 idrottsarvoden, arvoden , skattefria traktamente i Sverige, skattefria traktamente 
 utlandet. skattefria bilersättning, sociala avgifter mm.  En av dessa 
 personalkostnader är det vi betalade Patricia Axling för att ta hand om vår 
 uppdatering av sociala media som blev totalt 79139 kr i Arvoden. 
 Vi hade verksamhetskostnader på  549799  kr  och övriga  externa kostnader på 
 645575 kr.  Dessa kostnader är tex startavgifter,  material och kläder, 
 resekostnader, bankkostnader, IT- tjänster mm. 

 Vi började året med att ha fulla restriktioner vilket försvårade  möjligheterna att 
 ha ett tidigt SM samt att ha några utbildningar eller läger tidigt på året 

 Vi hade ett annorlunda SM i  Maj som både var utan publik men med Covid 
 testning för både tränare, coacher samt personal som vistades i arenan. Detta 
 gjorde att det blev extra kostnader som vi inte haft förut. 
 Sm hölls i Göteborg och Göteborgs MT var värd. 
 Det kom in  44000 kr  in i Startavgifter som sedans  betalades ut till Göteborgs 
 MT 
 Testerna kostade  147000 kr  , läkare  40313 kr  , hyra  av ring plus transport av 
 ring  28940  kr  ,  41119  kr i Hyra av lokaler där vi skulle  stå för hyra av lokal 
 under kvaldagarna samt stå för ⅓ av kostnaderna för Trädgården där vi hade 
 finalen. Sm Medaljer  2448 kr  , tågbiljetter  4521 kr  för personal som SMTF 
 hade ansvar att tillstå med, kost och logi för Domare samt Sekretariatet 
 24711,20 kr,  Material till läkare samt sekretariatet  3264  kr. 
 Samt force majeure kostnad av  5026,99  kr  när en del  av ring golvet inte 
 skickades med och man fick lösa det på plats så snabbt som möjligt med hyrbil / 
 lastbil mm och åka och hämta. 
 Detta resulterar i en summa på  356935,19 kr + 70891,96  kr  i arvoden 
 ,traktamente , bilersättningar  vilket ger en resultat på  409827,15 kr 



 SM följdes av JSM/ U21 som utspelades i Varberg där Varbergs 
 Thaiboxningsklubb var värd för eventet.  Det kom in  27500 kr  i startavgifter 
 vilket betalades ut till dem samt att vi stod för material,hallhyra mm för  27500 
 kr  detta resulterar i en sammanlagd kostnad på  55000  kr  för JSM/U21. 

 Vi kunde även vara med på VM som hölls i Bangkok . 
 Den totala kostnaden som bokförs i år för Vm blev  577693,42 kr  . 
 Dom stora kostnaderna för Vm var startavgifter på  313331.11 kr,  material och 
 kläder på  99032,28 kr  samt resekostnader på  113235  kr. 
 Vi betalade även  ut ca  10000 kr  var  till 19 deltagare  på VM som resebidrag 
 vilket är en kostnad på ca  190000  kr. 
 Vi fakturerade  128899 kr  totalt till de olika klubbarna  samt till några av 
 deltagarna på VM för logi och kläder mm. 
 Detta vart inte bokfört 2021 pga att jag inte fick betalningsunderlag för resa av 
 tävlande förrän i Januari samt att Andrea som skickar och gör vår fakturering 
 ville ha fakturan för logi och material på ett annat sätt än jag hade gjort så den 
 vart senare skickad . 
 Så den faktiska kostnaden för VM är  638794,42 kr 

 I Oktober hade vi både en STEG 1 och 2 Tränarutbildning och en 
 Domarutbildning i Sundsvall där 26 personer gick utbildningen. Eftersom det 
 var Covid tider så bestämde förbundet att de skulle stå för kostnaderna för 
 utbildningen för klubbarna som skickade tränare till utbildningen. 
 Vi betalade  15000 kr  till Joakim Karlsson samt  16029  kr  till Jörgen Kruth som 
 utbildare/ instruktör , Ana Saldes Persson som är koordinator för utbildningarna 
 fick  4500 kr  i arvode plus  720 kr traktamente  . 
 Fredrik som hade Domarutbildningen fick  2500 kr  i  Arvode  och  2732 kr  för 
 bensin och hyra av bil. 
 Vi abonnerade även Drakstadens MT lokal i 3 dagar för  10000  kr  där vi även 
 fick tillgång till konferenslokal där vi kunde hålla Domarutbildningen. 

 Under Oktober månad så hade vi även en ungdomsläger i Bosön där ungdomar 
 från hela Sverige kom. Utbildare som Sofia Göthe ,Sofia Olofsson, Patricia 
 Axling samt Poonnasit kom och höll träningar samt föreläsningar för dessa 
 ungdomar. Till dem utbetalade förbundet  32000 kr  i Arvode. 



 Hyra av lokaler och halvpension gick på  95000 kr,  vilket vi fick  makulerat 
 eftersom vi hade en summa innestående efter att vi fått avboka en 
 tränarutbildning som skulle hållas Nov 2020 pga pandemin. 


