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Svenska muaythaiförbundet – motioner inkomna i rätt tid 

 
Motion inkommen via epost 2023-01-04: 
 
”Motioner till årsmöte Sv Muaythaiförbundet 2023 
 
Motion Nr 1 
 
Avskaffandet av kampsportskort. 
 
I samband med avskaffandet av kortet införa digital lösning som höjer stabilitet i systemet 
för tävlande och arrangör. 
Denna motion har tidigare framställts vid flera tillfällen utan att få ett svar. 
Ut är medveten om att SVBK del i frågan. 
 
Varberg 
Föreslår  
Att  
Förbundsstämman ställer sig bakom förslaget och som första åtgärd kontaktar SMTF styrelse 
SVBK för att få uppfattning om nuläge. Målet är att under 2023 verka för att digital lösning 
på plats. 
 
Motion Nr 2  
 
Införa digitalt rankingsystem för att underlätta för arrangör att jobba med säker matchning 
vilket vårt tillstånd vilar på. Ett sånt här system skapar en tydlighet/garanti kring vilka som är 
kvalificerade att gå ex SM , A klass osv. 
 
Varberg  
Föreslår  
Att 
Förbundsstämma ställer sig bakom motionen och ger styrelsen uppdrag att senast 2023 08 
01 införa ett system där arrangörer i sin tävlingsrapport enkelt kan mata in data efter 
avslutad tävling. 
I detta även utreda frågor kring GDPR och systemet. 
Tävlingsrådet får i uppdrag att titta på hur systemet lämpligt byggs upp med poäng mm. 
Finland har sedan årtionden ett fungerande system att kanske titta på. 
 
Varbergs Thaiboxningsklubb  
20230104” 
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Styrelsen Svenska muaythaiförbundets yttrande: 
 
Motion 1: 
Styrelsen SMTF står sedan tidigare bakom förslaget och arbetar sedan ett år tillbaka på en 
lösning. SMTF äger inte kampsportskorten och kan inte ensamt besluta om hanteringen av 
dessa. Då styrelsen redan arbetar på en lösning i samma fråga får motionen anses vara 
besvarad. Styrelsen SMTF föreslår att förbundsstämman avslår motionen med hänvisning till 
att arbetet redan är påbörjat. 
 
Motion 2: 
Styrelsen SMTF står sedan tidigare bakom förslaget och arbetar sedan ett år tillbaka på en 
lösning. Styrelsen SMTF anser dock att det är upp till förbundsstyrelsen att bereda, budgetera 
och utse lämplig konsult för utvecklandet av liknande plattform, och föreslår därför att 
förbundsstyrelsen fullföljer dito. Då styrelsen redan arbetar på en lösning i samma fråga får 
motionen anses vara besvarad. Styrelsen SMTF föreslår att förbundsstämman avslår motionen 
med hänvisning till att arbetet redan är påbörjat. 
 


