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Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska muaythaiförbundet 

Datum: 2022-04-06 

Plats: Digitalt (Teams) 

Protokoll nummer: 1 

 

Ordförande: Nicole Kaiser 

Sekreterare:  Jakob Lundberg 

Justerare: Clara Wetzelmayr 

 

Övriga närvarande: Anders Åkesson, Ana Saldes Persson, Clara Wetzelmayr, Erik 

Bengtsson, Ewin Ates, Göte Östby, Livia Malmborg, Niklas Borglund, Rasmus Svensson, 

Sofia Olsson. 

 

Förhindrade: Rahima Ortac 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av protokollförare 

Jakob Lundberg valdes till protokollförare. 

3. Val av justerare 

Clara Wetzelmayr valdes till justerare. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Inget föregående protokoll. 
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5. Inkomna punkter via medlemmar och styrelsemedlemmar 

a. Gruppledarna (eller annan person från gruppen) berättar om respektive 

ansvarsgrupps arbete de senaste två veckorna 

Samtliga arbetsgrupper presenterade vad de gjort sedan senaste mötet. 

b. Uppföljning arbetet i ansvarsgrupperna - hur fungerar det hittills, frågor, 

funderingar, eller förslag till förbättringar? 

Frågan kring röd tråd och gemensamt, övergripande mål mellan grupper lyftes. 

Landslag- och elitgruppen bad om en mer tydlig definition av vad som väntas kring 

arbetet runt begreppet ”elit” vilket innebär i stort att ta fram nästa landslagsgeneration. 

c. Uppföljning grupprapporten: frågor, funderingar, eller förslag till 

förbättringar? 

Arbetsgrupperna ska ta fram en beskrivning på vad de vill göra och vilka mål som 

gruppen har med detta. Denna beskrivning formas i nästa steg till en arbetsbeskrivning 

samt verksamhetsplan. 

d. Sponsring senior-VM 2022 

Beslutsunderlag till styrelsen från landslags- och elitgruppen: 

För att kunna genomföra anmälan till VM 2022 behöver atleterna ha ett besked om 

vad som sponsras av förbundet. De senaste åren har sponsringen bestått av: 

- Kostnaden för del av dubbelrum 

- Del av flygresa, upp till ett visst belopp som måste verifieras med kvitto 

- Tävlingskläder och övrig utrustning som krävs av arrangör 

 

Kör vi på samma linje för VM 2022 blir kostnaderna följande: 

- Kostnaden för del av dubbelrum – 10 nätter ca 10 000 SEK 

- Del av flygresa, upp till ett visst belopp som måste verifieras med kvitto – 4 500 

SEK 

- Tävlingskläder och övrig utrustning som krävs av arrangör – ca 900 SEK 

 

15 400 SEK per atlet och 19 st senioratleter ger en summa på 292 600 SEK 

 

Beslut 1.0: styrelsen beslutar att bevilja summan 292 600 SEK. 
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e. Mästerskapsgruppen och sanktionsguppen önskar lyfta förslag på datum 

för senior SM 

Mästerskapsgruppen lyfter förslag om datum för senior-SM 2022 och att de gärna ser 

att landslags- och elitgruppen har en stark röst i detta, då mästerskapsgruppen vill att 

landslag och elit ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att prestera under 

senior-SM samt kommande landslagsuppdrag. 

 

6. Övrigt 

Inga övriga punkter. 

 

Nästa möte  

2022-05-04 

Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat  

 

Protokollförare: Jakob Lundberg 

Justerat av: Clara Wetzelmayr 

Justerare signatur:       

 

Ordförande signatur: _______________________________________  

Namnförtydligande: Nicole Kaiser 


