
Här är valberedningens förslag på ordförande, ledamöter och suppleanter. Vi har tagit ett 
flertal saker i beaktning i vårt arbete. Det är dels vad förbundets stadgar anger rörande 
könsfördelning och antal men även mer mjuka värden så som vad avgående 
förbundsstyrelse upplever fungerar bra och vad som kan göras ännu bättre. Gemensamt för 
de flesta är åsikten att styrelsens sammansättning varit för stor. Med ett minskat antal 
ledamöter och suppleanter kan man uppnå kortare ledtider och mer effektiv kommunikation 
och beslutsgång.  
 
Ordförande, mandatperiod 1 år 
Nicole Kaiser 
 
Ledamöter, mandatperiod 2 år 
Ami Dow 
Erik Bengtsson 
 
Suppleanter, mandatperiod 1 år 
Johanna Hermansen 
Manuel Antiquera 

Revisorer, period 1 år 

Simon Waters Ogolla 

Den av SB&Ks årsmöte vald.  

 

Ledamöter med 1 år kvar på mandatperioden: 
 
Anders Åkesson 
Jakob Lundberg 
Sofia Olsson 
Clara Wetzelmayr 

 

Här följer mer information om de som ingår i förslaget:  

Nicole Kaiser 

Nicole valdes in i SMTFs förbundsstyrelse 2019 och har innehaft positioner som suppleant, 
ledamot, vice ordförande och nu det senaste verksamhetsåret som ordförande. Utöver sitt 
arbete med förbundsstyrelsen är hon aktiv som domare både nationellt och internationellt.  
 
Under Nicoles ledning har SMTF börjat arbeta med arbetsgrupper inom olika områden och 
decentralisering av allt arbete har påbörjats.  
 
Förändringar i arbetssätt och i förbundets grundstruktur tar tid att få på plats och att skruva 
in. Nicole vill fortsätta med det långsiktiga arbete som är påbörjat.  

  

Ledamöter 

Ami Dow  



Ami är hemmahörande i klubben 019 Örebro. Hon har varit med och utvecklat den 
föreningen de sista åren, har en bra kommunikativ förmåga och brinner för thaiboxningen. En 
roll som ledamot skulle vara en tillgång för förbundet. Ami är allround och kan tänka sig att 
jobba med olika uppdrag som för förbundets verksamhet framåt. 

 

Erik Bengtsson  

Erik har lång erfarenhet inom sporten. Detta i kombination med sitt stora engagemang och 
intresse för thaiboxning gör honom till en användbar tillgång för styrelsen. 

Han har bedrivit föreningsarbete genom sin roll i Halmstad Muay Thai samt arrangerat både 
många tävlingar i olika storlekar och andra arrangemang inom vår idrott. 

Erik har varit med i styrelsen som suppleant det senaste året och flertalet 
styrelsemedlemmar beskriver honom som en person som får saker gjort.  

 

Johanna Hermansen 

Johanna är aktiv medlem i Stockholm Muaythai. Hon har ett gediget engagemang på 
föreningsnivå där hon bland annat arbetat med uppbyggnad av tävlingsverksamhet. Hon är 
medlem i förbundets arbetsgrupp för tävlingssanktioner gör ett aktivt och värdefullt arbete 
där.  
 
Johanna är själv tävlingsaktiv och det är positivt med aktiva atleter i förbundstyrelsens arbete. 
Rollen som suppleant är en bra för Johanna som en inkörsport för framtida förbundsarbete. 
Frågor kring tävling är något Johanna är väl insatt i och bör få fortsatt förtroende att arbeta 
med. Johanna är en doer och saker händer när vinnare tar tag i det.  

 

Manuel Antiquera 

Manuel har spenderat de senaste 12 åren hos Loyalty Muay Thai i Stockholm. 

Hans roll i föreningen idag är huvudinstruktör där han håller i tävlingsverksamheten men 
även schemasättning, marknadsföring m.m. 

Manuel drivs av sin passion för sporten och vill dela med sig av sin kompetens för att främja 
utvecklingen och tillväxten av thaiboxning i Sverige, samtidigt som han strävar efter att 
bevara det traditionella i sporten.  

 

 

Under verksamhetsåret har valberedningen bestått av ordförande Lena Olsson och 
ledamöter Pelle Bånghäll och Amanda Eckers. Valberedningen har deltagit i RFs samarbete 
för valberedningar inom specialidrottsförbund och har närvarat på förbundsstyrelsemöten 
utöver valberedningens egna videomöten. Nominerade och befintliga styrelsemedlemmar 
har intervjuats och diskuterats inom valberedningen. 
 
Amanda Eckers ställer upp på omval medan Lena Olsson och Pelle Bånghäll ej är valbara.  
 



 
Som ordförande nominerades även Anders Åkesson och Lena Olsson. Som 
ledamöter/suppleanter inkom Jimmy Carlsson och Ana Saldes Persson. Valberedningen ser 
gärna att Ana fortsätter sitt arbete inom de arbetsgrupper där hon idag är engagerad samt att 
Jimmy bereds möjlighet att engagera sig i den arbetsgrupp som arbetar med domarfrågor.  
 

 

Ledamöter med 1 år kvar på mandatperioden: 
 
Anders Åkesson 
Jakob Lundberg 
Sofia Olsson 
Clara Wetzelmayr 


