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Under senaste månaden har respektive ansvarsgrupp arbetat med följande: 

Disciplin-och antidopinggruppen 
Gruppen har fortsatt arbeta med att samla in underlag angående CBD-olja och börjat med att 
skriva på ett ställningstagande. 
 
Domargruppen 
Gruppen har planerat för VM i slutet på maj och den svenska delegationen domare.  
 
Jämställdhet, demokrati och mångfaldsgruppen (JDoM) 
Gruppen har undersökt vad det finns för redan befintligt material kring jämställdhet inom 
idrotten. 
 
Kommunikationsgruppen 
Gruppen jobbar på att ta fram en ny hemsida som är mer lättnavigerad och med nya 
funktioner. 
 
Kravprofilsgruppen  
I gruppen har diskussioner gällande sammanslagning med medicinska arbetsgruppen gjorts då 
det finns många likheter i projekten och fördelar med sammanslagning. Det har även 
diskuterats kring budget för de olika projekten som ingår i kravprofilen. Främst resonemang 
kring vilka alternativ som finns samt med vilka fördelar och nackdelar. Gällande 
gemensamma investeringar med SB&K för videoanalyssystem inväntas fortfarande beslut 
från SB&K elitgrupp. 
 
Landslags- och elitgruppen 
Genomförande av landslagsläger 30/4-1/5 i Malmö med flera träningspass, samt även ett 
uppföljande pass om mental träning med Maria Sundin. Anmälningsförfarandet för senior-
VM är påbörjat. Gruppen har enats om hur uttagning till landslag ska gå till rent 
processmässigt. Erica Björnestrand (-63,5) har erbjudits ett ”wild card” till World Games 
2022 och gruppen har beslutat om ett förslag rörande sponsring för tre atleter, två coacher och 
en förbundsläkare.  
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Mästerskapsgruppen 
Denna period har vi fått till ett signerat avtal med SouthSide MT om JSM och U21 för 2022 
som arrangeras den 7-8 maj. Vi har även i dialog med landslags- och elitgruppen tagit fram ett 
datum för senior-SM som kommer hållas 29 september-1 oktober. 
 
Sanktionsgruppen 
Löpande sanktioner av tävlingar och dokumentering av resultat. 
 
OS-gruppen 
Arbetsgruppen har inte haft något möte.  
 
Utbildningsgruppen 
Gruppen har planerat för Steg 1 och 2-utbildning i Stockholm. Gruppen håller på att ta fram 
en ny, teoretisk del för utbildningen och Ana Saldes Persson har haft ett möte med Gabriella 
Ringblom på SB&K. 
 
Ordföranden 
Under senaste månaden har jag främst stöttat ansvarsgrupperna. Flera ansvarsgrupper har 
kommit igång ordentligt med sina respektive arbeten, medan andra behöver komma iordning 
lite bättre. Jag har även följt upp förberedelserna och arbetet inför junior-SM som planeras i 
maj. I början av april var jag och SMTF inbjudna till den thailändska ambassadörens bostad 
och vi diskuterade hur vi tillsammans kan lyfta och utveckla muaythai i Sverige. 
 


