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Månadsrapport för Svenska muaythaiförbundet  

Månad: oktober 2022 

Månadsrapport nummer: 7 

 

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 samt OS-gruppen 
Gruppen har deltagit under ”Skövde Sports Analytics Summit” som arrangeras av SOK och 
Högskolan Skövde. Deltagandet bidrar till att SMTF får fler idéer från andra förbund, 
forskare och praktiker kring hur vi kan tänka när vi arbetar med prestationsutveckling och 
sports analytics, samt stärker även SMTF nätverk inom idrottsrörelsen och ökar vår 
kompetens och effektivitet. 
 
Jämställdhet, demokrati och mångfaldsgruppen (JDoM) 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Kommunikationsgruppen 
Den nya hemsidan är så gott som färdigställd och ny och uppdaterad information har setts 
över. 
 
Landslags- och elitgruppen 
Landslagsuttagningen för seniorerna har genomförts och en A-trupp, B-trupp och U23-trupp 
har tagits fram i primärt syfte att kunna delta på fler internationella tävlingar. Även uttagning 
för senior-NM i Lahti, Finland, har gjorts och pusslats ihop då det inte funnits motstånd i alla 
viktklasser från de andra nordiska länderna. Nya uttagningskriterier för seniorlandslaget är 
under framtagande i samarbete med Idrottsfysiologiska gruppen, samt nytt avtal för 
landslagsmedverkan för senior- respektive junioratleterna. 
Juniorlandslaget har haft ett träningsläger 28-30/10 och genomfört Coopertest, teknikpass och 
medicinsk föreläsning. Inför och under junior-NM har Amanda Eckers varit tillförordnad 
team manager efter Landslags- och elitgruppens önskan. 
 
Mästerskapsgruppen 
Junior-SM 2023 kommer genomföras i Tranås den 31/3-1/4.  
 
Sanktionsgruppen 
Rutinmässigt sanktionsarbete. 
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Utbildningsgruppen 
En ny modell på tränarutbildning kommer att hållas i december i Stockholm med en ny, 
teoretisk del. 
 
Ungdoms- och juniorgruppen 
Gruppen har fått in två ansökningar om att arrangera breddläger och dessa kommer behandlas 
under november. Information om utbildningar för arbete med barn & ungdomar via RF/Sisu 
har även gjorts klart för att publiceras på SMTF:s hemsida. 
 
Ordföranden 
Styrelsen har framfört önskan och behov av utbildning i föreningskunskap och styrelsearbete, 
och vi har tagit hjälp av erfarna utbildare via RF/Sisu som kommer genomföra två stycken 
utbildningskvällar med styrelsen i december. Inför kommande verksamhetsår har styrelsen 
påbörjat ett arbete med att ta fram arbetsbeskrivningar och styrdokument för vår verksamhet 
och genom det skapa ett hållbart och transparent arbete. En planeringshelg för 2023 kommer 
hållas på Bosön i januari där styrelsen och ansvarsgrupperna är inbjudna.  


