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Under senaste månaden har respektive ansvarsgrupp arbetat med följande: 

Disciplin-och antidopinggruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Domargruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Idrottsfysiologiska gruppen 
Under månadens gruppmöte diskuterades en uppdatering av fysprofilen i samband med 
uppstart av testverksamheten och att testbatteriet ska justeras. Vidare diskuterades 
möjligheten att hitta ytterligare en läkare för att stötta förbundets medicinska arbete. 
Forskningsprojektet tillsammans med Högskolan Dalarna gällande huvudskador diskuterades 
och frågan lyftes igen efter senior-VM.  
 
Jämställdhet, demokrati och mångfaldsgruppen (JDoM) 
Gruppen har fortsatt undersökt vad det finns för redan befintligt material kring jämställdhet 
inom idrotten, samt har även hanterat ett ärende inskickat av en förbundsmedlem.  
 
Kommunikationsgruppen 
Gruppen har efterfrågat offert från tre olika företag för ombyggnad av hemsidan. Förbundet 
fick problem med hemsidan som gjorde att den inte gick att uppdatera men löstes tillslut.  
 
Landslags- och elitgruppen 
Arbetet med att ta fram ett nytt sätt att arbeta med juniorlandslagverksamheten har påbörjats. 
Ett förslag har tagits fram där man tar ut en större grupp som får ta del av utbildning, läger 
mm, och att man utifrån den gruppen sedan tar ut vilka som faktiskt representerar Sverige på 
mästerskap. För att bli aktuell för juniorlandslaget ska man bli uttagen och sedan uppfylla en 
del krav på träning, tävling mm för att sedan kunna bli aktuell för landslagsrepresentation. 
Villkoren som skall uppfyllas för att bli aktuell för att eventuellt tas ut för att åka på 
mästerskap är: 
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1. Skriva träningsdagbok som skickas till förbundskapten veckovis under hela sin 
landslagstid. 

2. Krav på ett visst antal matcher innan landslagsuppdrag. Detta krav kommer att vara 
individuellt anpassat utifrån nuvarande nivå och erfarenhet. Denna information 
kommer att skickas ut separat till varje förening och atlet och sammanställs av 
förbundskapten. 

3. Landslagsläger är obligatoriska. Vid sjukdom ska sjukintyg uppvisas. 
Dessa villkor gäller för nu men kan med tiden komma att revideras. 
 
Mästerskapsgruppen 
Denna period har gruppen tillsammans med styrelsen beslutat att Varberg Thaiboxningsklubb 
kommer att arrangera senior-SM 2022 under 29 september-1 oktober. Gruppen ska nu påbörja 
planeringen av senior- respektive junior-SM år 2023.  
 
Sanktionsgruppen 
Gruppen har sanktionerat 6 tävlingar, samt hanterat 7 ansökningar för proffsmatcher. 
 
OS-gruppen 
Arbetsgruppen har inte haft något möte.  
 
Utbildningsgruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Ungdoms- och juniorgruppen 
Gruppen har gjort en sammanställning av utbildningar via RF/Sisu där SMTF kan gå 
utbildningar kopplat till barn- och ungdomar. Gruppen har även i samråd med landslags- och 
elitgruppen tagit fram riktlinjer för vad som krävs att vara med i juniorlandslaget. Ett arbete 
med att hitta sponsorer till juniorlandslaget har påbörjats.  
 
Ordföranden 
Under senaste månaden har uppföljning av ansvarsgrupperna gjorts enligt rutin. Därutöver har 
senior-VM varit i fokus, och jag var på plats i Abu Dhabi som ordförande för samtal och 
samverkan med andra nationer. Sverige har många beröringspunkter särskilt med de nordiska 
länderna, och bland nationer överlag finns det goda förutsättningar för att både inspirera och 
inspireras av varandra. Vidare har flera diskussioner förts med SB&K avseende organisation 
och uppföljning. 
 
 


