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Protokoll förbundsstämma Svenska Muaythaiförbundet 
Måndag 14 mars 2022 kl.18.00-20.30, digitalt via Easymeet Online 

 
 

1. Mötets öppnande 
Förbundsordförande Niclas Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade 
förbundsstämman öppnad. Niclas lämnade över till Kim Rehnfeldt att leda stämman 
fram till punkten om val av mötesordförande. 

 
2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes först till 10 föreningar med 21 röster.  
 
Två yrkanden kom in med begäran om att lägga till Amanda Eckers från South Side 
Muay Thai IF och Anders Åkesson från Frontier Muay Thai Idrottsförening i 
röstlängden. Förbundsstämman beslutade att lägga till båda till röstlängden. 
 
Röstlängden fastställdes till 12 föreningar med 25 röster. Se bilaga. 

 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Kallelse gick ut 3 februari till föreningar med mejl samt annonserades på Svenska 
Budo & Kampsportsförbundets webbplats 3 februari. Mötet förklarades behörigen 
utlyst. 

 
4. Val av ordförande vid mötet 

Till mötesordförande valdes Kim Rehnfeldt. 
 

5. Val av sekreterare vid mötet  
Till mötessekreterare valdes Maria Sundin. 

 
6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 

val av två rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare valdes Lena Olsson från Fighter Centre IF och Emma 
Ankargren från Virket Fighting IF. 
 

7. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs av Niclas Nilsson, se bilaga. 
 
Verksamhetsberättelsen fastställdes av förbundsstämman. 
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9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av Ana Saldes Persson, kassör i Svenska 
Muaythaiförbundet. Se bilaga. 
 
Lena Olsson ställde några frågor om faktureringsunderlaget för VM. Hon fick svar från 
Ana Saldes Persson och var nöjd med svaret. 
 
Förvaltningsberättelsen fastställdes av förbundsstämman. 

 
10. Revisorernas berättelse 

Kim Rehnfeldt föredrog revisionsberättelsen för 2021 från den auktoriserade revisorn 
vid Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Därefter föredrog Hans Edström, 
lekmannarevisor i Svenska Muaythaiförbundet, sin revisionsrapport. Se bilaga. 
 
Emma Ankargren ville höra ordföranden Niclas Nilssons svar på Hans Edströms 
synpunkter på styrelsens arbete. Niclas Nilsson redogjorde för protokollföringen i 
styrelsen och Ana Saldes Persson kommenterade hur pengarna hade använts för 
elitsatsningen. Lena Olsson redogjorde för en enkät som gått ut till styrelsen som 
visar att styrelsen har haft svårt att veta hur beslut har följts upp, och menade att 
detta behöver följas upp i framtiden genom tydligare protokoll. Patrick Thomsen, 
ledamot i Svenska Muaythaiförbundet menade att styrelsen påbörjat ett 
förbättringsarbete. Hans Edström efterfrågade att få revisionsberättelsen i tid 
framöver för att kunna göra sin bedömning. Lena Olsson tyckte att de brister som 
framkommit i revisionsberättelsen inte ska innebära att styrelsen inte får 
ansvarsfrihet. Mötesordförande Kim Rehnfeldt kommenterade att man inte ska 
använda frågan om ansvarsfrihet för styrelsen som en missnöjesyttring ± den är 
avsedd att leda till övervägningar om skadeståndskrav och åtal. 

 
Mötesordförande Kim Rehnfeldt konstaterade att revisionsberättelsen blivit framlagt 
för förbundsstämman. 

 
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Svenska Muaythaiförbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

 
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

(propositioner) 
Inga propositioner fanns. 
 

13. Behandling av motioner som stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen 
Inga motioner fanns. 
 

14. Fastställande av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår 
Niclas Nilsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022, se bilaga. 
 
Sofia Göthe från Fighter Centre IF ville göra en komplettering om medicinska rådet 
om läkarkontrollsförfarandet och om att ta fram en utbildning för tävlingsläkare. Lena 
Olsson ville göra ett tillägg till punkt 5 med ett tillägg om att delta på World Games 
under sommaren. 

 
Förbundsstämman fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillägget till 
punkt 5.  
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15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår, utöver den årsavgift som Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet beslutat om för samma medlemmar 
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 75 kr per medlem. 

 
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter tas ut. 
 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden tas ut. 

 
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Förbundsstyrelsens förslag föredrogs av Ana Saldes Persson, se bilaga. 
 
Markus Österblom från Odenplan Fightgym Idrottsförening ställde några frågor om 
Internationella rådet. Ana Saldes Persson svarade att posterna i budgeten gäller 
eventuella utlägg för resor till möten. Lena Olsson frågade varför det inte framgår av 
budgeten att det finns intäkter för försäljning av domartröjor och SM-bälten samt 
anmälningsavgifter för domarutbildningar. Ana Saldes Persson svarade att 
domarutbildningarna under senaste verksamhetsåret inte kostat något och att några 
domartröjor inte har sålts. Lena Olsson förtydligade att domartröjorna går via Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet och menade att det vore bra att framtida eventuella 
intäkter för domarutbildningar framgår av budgeten. Ana Saldes Persson höll med 
Lena Olsson om detta och lovade en ändring i budgeten med uppskattningsvis 
160 000 kronor i intäkter för domarutbildningar. Hans Edström hade frågor om bidrag 
och stöd. Ana Saldes Persson svarade att hon inte hade exakta uppgifter om årets 
resultatrapporter. 
 
Förbundsstämman fastställde budgeten med tillägget om intäkter för 
domarutbildningar som Ana Saldes Persson ska göra. 
 

19. Val av ordförande i Muaythaiförbundet 
Lena Olsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till 
ordförande. 

 
Till ordförande i förbundet valdes Nicole Kaiser på en mandatperiod på 1 år. 

 
20. Val av 6 till 8 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av 2 år, varav 

hälften skall väljas jämna år och hälften udda år. Därtill 2 till 4 suppleanter som 
väljs på 1 år. Vid val skall lika fördelning mellan könen eftersträvas 
Lena Olsson föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter och suppleanter.  
 
Ledamöter 
Valberedningen förslag: 
Rahima Ortac. (ledamot 2 år) 

 Anders Åkesson (ledamot 2 år) 
 Jakob Lundberg (ledamot 2 år) 
 Sofia Olsson (ledamot 2 år) 
 

Larry Lindwall från Malmö Muay Thai IF, Emil Bjarnestad från Tullinge Muay Thai 
thaiboxningsförening, och Patrick Thomsen yrkade att Clara Wetzelmayr blir ledamot i 
stället för Rahima Ortac.  
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Motförslaget är: 
Clara Wetzelmayr (ledamot 2 år) 

 Anders Åkesson (ledamot 2 år) 
 Jakob Lundberg (ledamot 2 år) 
 Sofia Olsson (ledamot 2 år) 

 
Omröstningen utföll enligt nedan: 
Valberedningens förslag  11 röster 
Motförslaget   14 röster 
 
Förbundsstämman valde därmed Clara Wetzelmayr (ledamot 2 år), Anders Åkesson 
(ledamot 2 år), Jakob Lundberg (ledamot 2 år) och Sofia Olsson (ledamot 2 år) 
 
Ana Saldes Persson föreslog att valberedningen i framtiden tar fram fler förslag på 
styrelseledamöter från norra Sverige. Lena Olsson bejakade detta och informerade 
även om att fler kan hjälpa till genom att nominera. 
 
Suppleanter  
 
Niclas Nilsson meddelade att han inte är valbar.  
 
Valberedningens förslag: 
Nicklas Borglind (suppleant 1 år) 
Erik Bengtsson (suppleant 1 år) 

 Ewin Ates (suppleant 1 år) 
 Rahima Ortac (suppleant 1 år) 
  
 

Larry Lindwall föreslog Peter Elsass som suppleant i stället för Niclas Nilsson.  
 
Motförslag 1: 

 Peter Elsass (suppleant 1 år) 
 Nicklas Borglind (suppleant 1 år) 
 Ewin Ates (suppleant 1 år) 
 Rahima Ortac (suppleant 1 år) 

 
 
Patrick Thomsen föreslog Peter Elsass i stället för Nicklas Borglind och Patrick 
Thomsen i stället för Erik Bengtsson. 

 
Motförslag 2: 

 Peter Elsass (suppleant 1 år) 
 Patrick Thomsen (suppleant 1 år) 
 Ewin Ates (suppleant 1 år) 
 Rahima Ortac (suppleant 1 år) 
  
 

Eftersom alla tre förslagen innehöll samma förslag på två kvinnliga suppleanter 
röstade föreningsstämman om dem först. Förbundsstämman biföll förslagen. 
 
Omröstningen av de två manliga suppleanterna utföll enligt nedan: 
Valberedningens förslag: (Niclas Borglind och Erik Bengtsson) 13 röster 
Motförslag 1: (Peter Elsass och Niclas Borglind)   2 röster 
Motförslag 2: (Peter Elsass och Patrick Thomsen)   9 röster 
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Förbundsstämman valde därmed Ewin Ates (suppleant 1 år), Rahima Ortac 
(suppleant 1 år), Niclas Borgling (suppleant 1 år) och Erik Bengtsson (suppleant 1 år) 

 
 

21. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 
 
Lena Olsson meddelade att valberedningen, bestående av Lena Olsson (ordförande) 
och Per Bånghäll, ställer upp för omval och föreslog att Amanda Eckers skulle ingå i 
valberedningen. Amanda Eckers meddelade att hon ställer upp. Även Markus 
Österblom föreslog Amanda Eckers. 
 
Föreningsstämman valde Lena Olsson (ordförande), Per Bånghäll och Amanda 
Eckers på 1 år. 
 
 

22. Val av 2 revisorer, varav 1 utses av Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
förbundsstyrelse 
 
Lena Olsson meddelade att valberedningen tar tillbaka sitt förslag om Hans Edström, 
eftersom han är medlem i samma klubb som föreningsstyrelsen nyvalda ordförande. 
Nicole Kaiser föreslog att stämman ändå väljer Hans Edström som revisor, så att han 
kan följa upp sin revision. Hans Edström meddelade att han ställer upp. 
 
Ana Saldes Persson föreslog Niclas Nilsson, som meddelade att han ställer upp. 
 
Omröstningen utföll enligt nedan: 
Hans Edström  13 röster 
Niclas Nilsson  8 röster 
 
 
Till revisor valdes Hans Edström på 1 år. 
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra revisor. 
 

23. Mötets avslutande  
Förbundsordförande Nicole Kaiser tackade stämmodeltagarna, kansliet, 
mötesordförande och mötessekreterare för en väl genomförd förbundsstämma.  
 
Mötesordförande Kim Rehnfeldt tackade stämmodeltagarna och förklarade 
förbundsstämman avslutad. 
 

 
Enligt uppdrag 

 
 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Kim Rehnfeldt,    Maria Sundin, 
Mötesordförande    Mötessekreterare 

 
 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Lena Olsson,     Emma Ankargren, 
Justerare     Justerare 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
SVENSKA MUAYTHAIFÖRBUNDET 2021 
STYRELSE 

Niclas Nilsson Ordförande 
Nicole Kaiser  Vice Ordförande  
Ana Seldes Persson Kassör  
Fredrik Johnson Ledamot 
Livia Nygaard Malmborg Sekreterare 
Clara Wetzelmayr Ledamot 
Rasmus Svensson Ledamot 
Patrick Thomsen Ledamot  
Göte Östby  Ledamot  
Ewin Ates  Suppleant 
Jakob Lundberg Suppleant 
Anders Åkesson Suppleant 
Rahima Ortac Suppleant 
 
COVIID-19  

Det går knappast att nämna 2021utan att beröra pandemin som till stora delar påverkade 
samhället och även idrotten i betydande omfattning. För thaiboxningens del har det inneburit 
många anpassningar till olika rekommendationer och råd från våra myndigheter.  
 
Årsmötet genomförde digitalt och trots vissa tekniska problem inledningsvis kunde vi genomföra 
ett årsmöte utan större svårigheter.  
 
Under året som gått  valde flera föreningar att helt pausa sin verksamhet för att på så sätt bidra 
till minskad smittspridning. Andra valde att hålla öppet men anpassade sig genom 
utomhusträning, ingen kroppskontakt, färre deltagare i grupperna, utökad städning i lokalerna 
och krav på egen utrustning.  
 
Sedermera infördes begränsningar för publik vid tävlingar. För att stötta har förbundet varit 
behjälpligt och täckt delar av kostnaden för de föreningar som valt att genomföra tävlingar utan 
publik. Detta bidrog till att ett antal tävlingar trots allt kunde genomföras under året trots 
restriktioner avseende publik och antal deltagare på arrangemang. 
 
SVENSKA MÄSTERSKAPEN  SENIORER  

Årets svenska mästerskap hölls i Göteborg i slutet av maj och totalt genomfördes det 60 matcher 
under de tre dagarna som arrangemanget pågick. Mästerskapet genomfördes utan publik och med 
testning av samtliga inblandade, såväl tävlande som coacher och funktionärer, inför varje 
tävlingsdag. De totalt 85 deltagarna var fördelade med 53 tävlande på herrsidan och 32 tävlande  
på damsidan. Arrangemanget resulterade i totalt sjutton nya svenska mästare varav nio på 
damsidan och åtta på herrsidan för seniorerna. 
 
 
 

Mona Lundkvist
Bilaga 2



  

 
Årets svenska mästare efter viktklass  
 
Senior Dam 
45 kg   Camilla Danielsson, Odenplan Fightgym  
48 kg  Sofia Holmer, Odenplan Fightgym 
51 kg Johanna Persson, Gävle Stand-up fighting  
54 kg Moa Carlsson, Halmstad Muaythai  
57 kg Patricia Axling, Odenplan Fightgym  
60 kg Ewin Ates, Öresund Muaythai 
63,5 kg Erica Björnestrand, Öresund Muaythai  
67 kg Emma Stonegård, Impact Kampsportcenter  
71 kg Angela Mamic, Öresund Muaythai  
 
Senior Herr 
57 kg Javad Vahid Rezah, Fighter centre IF  
60 kg Nicholas Bryant, Göteborgs Muaythai  
63,5 kg Linus Bylander, Borås Fightgym  
67 kg Kim Falk, Drakstadens kampsportsklubb  
71 kg Jonathan Larsson, Tullinge MT  
75 kg Anton Sjöqvist, Tullinge Muaythai  
81 kg Marcus Sundin Liljedorff, Halmstad Muaythai  
86 kg Anton Wall, Halmstad Muaythai  
 
SVENSKA MÄSTERSKAPEN  JUNIORER  

Årets tävling för juniorerna genomfördes i Varberg och totalt 80 tävlande var anmälda i de olika 
viktklasserna, vilket med tanke på helt pausad tävlingsverksamhet för ungdomar under en period 
får ses som ett bra underlag under årets tävling.  
 
Junior Dam 
51 kg  Alexia Olsen, Stockholm Kampsport 
57 kg  Wilma Alakangas SJökvist, Tullinge Muaythai 
60 kg  Zhara Al Mougrabi, Redline 
 
FOTOGRAF: TRULS BÄRG 

 
 
Junior Herr 
54 kg  Teo Kuronovski, Malmö Muaythai 
57 kg  Anas Elou, Tranås Muaythai 
60 kg  Mike Larsen, Varbergs thaiboxningsklubb 
63.5 kg  Amir Al Dakka, Malmö Muaythai 
67 kg  Alexander Varga, Halmstad Muaythai 
71 kg  Loke Kristen, Malmö Muaythai 



  

75 kg  Mark Kurji, Redline  
 

IFMA U-21  

I samband med svenska mästerskapen för juniorer genomfördes en IFMA-turnering med 
åldersgruppen 18-21 år. Turneringen är tänkt att fortsätta genomföras för att få våra yngre aktiva 
tävlande att kunna fortsätta tävla efter att man fyllt 18 år men kanske inte känner sig redo för 
senior-SM utan vill få möjlighet att tävla mot jämnåriga i turneringsform för att på sikt kunna 
ställa upp i senior-SM.  
 
U-21 
63.5 kg Isac Hedman, Frontier Muaythai 
67 kg  Liam Göransson, Varbergs thaiboxningsklubb 
75 kg Audira Mhamutovic Fit For Fight 
86 kg Abdurrahmaam Mohammed Noor, Real Fighter 
 
SENIOR-VM I BANGKOK  

Inför årets VM genomfördes ett landslagsläger i Malmö i november med fokus på clinch och 
sparring samt genomgång med landslagsledningen inför den kommande turneringen.  
 
Årets VM genomfördes i Bangkok under december månad och även detta mästerskap kantades 
av en hel del anpassning utifrån den pågående pandemin. Karantän vid ankomst samt daglig 
testning av deltagare, coacher och funktionärer inför varje tävlingsdag var bara några av de 
vidtagna åtgärderna. Även de aktivas resa till VM kanades av anpassningar och förändringar; 
bland annat byttes den tilltänkta tävlingsorten i Phuket ut mot Bangkok kort inpå avresa. Oaktat 
vilket, under rådande omständigheter blev det trots allt ett lyckat arrangemang. Resultatmässigt  
fick Sverige med sig åtta medaljer hem där samtliga valörer fanns med på listan. Ett gott resultat 
av våra duktiga fighters! 
 
VM medaljörer 2022 
Ewin Ates   VM-guld  -60 kg 
Camilla Danielsson VM-silver  -45 kg 
Giang Hoang  VM-brons  -54 kg 
Patricia Axling  VM-brons  -57 kg 
Erica Björnestrand  VM-brons  -63.5 kg 
Angela Mamic  VM-brons  -71 kg 
 
Zahra Al-Mougrabi  VM-silver  -60 kg (junior) 
Anton Wall  VM-brons -86 kg (U-23) 
 
DOMARUTBILDNING OCH REGELFÖRÄNDRINGAR  

Under året har en arbetsgrupp arbetat med en genomgång av regelverket för diplomboxning där 
fler kategorier inrättas för att i åldersgruppen under junior kunna tillåta hårdare kontakt mot 
kroppen. I vissa av kategorierna tas slag mot huvudet helt bort enligt gruppens förslag. I nuläget 
ligger förslaget hos det medicinska rådet för bedömning.  
 
Under november genomfördes det även en domarutbildning i Göteborg där ett trettiotal 
deltagare utbildades till domare under ledning av Fredrik Johnson. 
 
 
 



  

 
UNDOMSLÄGER 

I oktober arrangerades ett ungdomsläger på Bosön i Stockholm. Ett fyrtiotal ungdomar från hela 
Sverige deltog. Åldersgrupperna som var representerade var mellan 13 ² 17 år och en jämn 
fördelning mellan könen.  
 
På schemat fanns det föreläsning inom kost av förbundsläkaren Sofia Göthe där bl a vikten av att 
inte vätskebanta inför tävling framhölls. Patricia Axling höll i en inspirationsföreläsning och Sofia 
Olofsson respektive Poonnasit Kambung genomförde ett antal träningspass med ungdomarna 
under helgen.  
 
 
TRÄNARUTBILDNINGAR 

Under hösten genomfördes en tränarutbildning i Sundsvall med ett tjugotal tränare. Under helgen 
genomfördes steg 1 och steg 2 i tränarutbildningen, vilken även kompletterades med 
domarutbildningen. 
  
ÖVRIGT  

Under året har Muaythai som idrott blivit upptagen i den olympiska familjen och erkända av den 
Internationella Olympiska Kommittén vilket offentliggjordes vid den 138:e IOC-sessionen i 
Tokyo i juli. Förbundet har haft kontakter under hösten med den Svenska Olympiska Kommittén 
och ett inledande möte är inplanerat under januari 2022.  
 
Styrelsen har även arbetet med en Krisplan under hösten 2021 vilken förväntas vara klar under 
våren 2022.  
 
 
Niclas Nilsson 
Ordförande Svenska Muaythaiförbundet  
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Svenska Muaythaiförbundet 

1 Domarkommittén 
Två till tre domarkurser planeras att genomföras under året samt därtill att assistera under 
tränarutbildningarna. Domare ska likt tidigare år skickas på träning och utbildning på VM, EM och 
JVM. Den svenska domarkåren håller en hög nivå sett till standarden internationellt och vi kommer 
att arbeta för att detta bibehålls. Vidare kommer vi att försöka få till en utbildning via WMC i Sverige 
under hösten.  

2 Utbildningskommittén 
Under året planeras det för stegutbildning i Malmö samt Stockholm. Målet för året är att förbättra 
våra utbildningar beträffande både pedagogik och träning/innehåll. Vi ämnar genomföra till antalet 
fler utbildningar årligen och dessa med högre standard. 

3 Ungdom och juniorverksamheten  
Få till stånd återkommande träningsläger för ungdomar under 2021, planering för två tillfällen 
geografiskt utspridda i landet beroende på Covid-19.  

4 Regelverk för D klass och Diplom 
Ett nytt regelverk för D klass och Diplom är framarbetat under 2021 och kommer att implementeras 
under 2022. Uppdatering är en förändring av D klass från att vara semikontakt mot hela kroppen till 
att vara fullkontakt mot kroppen och inga tekniker alls mot huvudet. Samtidigt införs samma regel 
om inga tekniker mot huvudet på även Diplom och den nya E klassen (f.d D klass junior) 

5 Landslagsrådet 
Landslaget planerar återigen för ett händelserikt år med senior-VM under våren, JVM  till hösten och 
EM i februari utifrån rådande planering från IFMA. Om möjlighet till deltagande i andra 
internationella turneringar dyker upp så kommer vi att överväga det. 

Planer finns för svenska mästerskapen för seniorer under hösten under det regelverk som används 
vid EM/VM. Junior-SM planeras under våren utifrån att VM för juniorer enligt plan kommer att 
arrangeras under hösten.  

6 Medicinska rådet 
Ta fram korta utbildningsfilmer som publiceras på förbundets hemsida. Till filmerna ska det tas fram 
ett kort informationsmaterial i skrift.  
 
De teman som planeras i dagsläget är 
ʹ Hjärnskningsrehabilitering  
- Dehydrering/Vätskebantning  
- Överträningssyndrom  
- Kosttillskott  
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Det pågår ett arbete tillsammans med SB&K medicinska kommitté kring läkarkontroll och 
bedömningar i samband med tävlingsverksamhet för att likrikta undersökning och bedömningar för 
att certifiera tävlingsåkare.  

7 Mångfald- och jämställdhetskommittén 
Som en del i ett arbete kring ökad inkludering bör förbundet delta i arbetet med övriga underförbund 
inom Budo och kampsortsförbundet för arbetet med handlingsplaner kring inkludering av 
transpersoner. Ett material kommer att arbetas fram under året för att på sikt ingå vid förbundets 
utbildningsinsatser kring uppförandekod.  

8 Internationella rådet 
Internationella rådet kommer att fortsätta arbeta internationellt för att bibehålla en stark position i 
IFMA och WMC Executive board. 

9 OS 
Då Muaythai som tävlingsform blivit godkänd av den Internationella Olympiska Kommittén så 
kommer förbundet fortsätta att arbeta för att få till stånd ett samarbete med den Svenska Olympiska 
Kommittén. Ett första möte har redan genomförts och utifrån input från SOK kommer en del 
aktiviteter att genomföras.  
 

10 Styrelsen 
Styrelsen kommer att fortsatt arbeta för att bredda organisationen och vid behov delegera uppgifter 
till medlemmar utanför styrelsen, för att med det kunna hantera ett större medlemsantal och 
därmed ett större förbund och verksamhet.  

 
Förbundets websida kommer att fortsätta utvecklas och nyheter, relevanta länkar etc kommer även 
att publiceras på SMTFs Facebook samt Instagramkonton 

 
Niclas Nilsson 
Svenska Muaythaiförbundet  
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