Protokoll vid årsmöte for Svenska Muaythai Förbundet
Plats: World Trade Center, Stockholm
Tid:

Lördagen 22 Mars 2014 kl 9.08 - 11.05

§1

Mötets öppnande
Förbunds ordförande Daniel Norrgård hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet
Efter granskning av fullmakter fastställdes röstlängden för mötet till 23 röster fördelat på 17
klubbar.

§3

Fråga om mötets behörigen utlyst
Förbundsordförande Daniel Norrgård föredrog att kallelse har vid två tillfällen gått ut via
hemsidan. Mötet ansågs som behörigen utlyst.

§4

Val av Mötesordförande
Förbundsordförande Daniel Norrgård valdes till mötesordförande.

§5

Val av Mötessekreterare
Jonas Elfving valdes till mötessekreterare.

§6

Val av två justeringsmän samt rösträknare att jämte mötesordförande justera
mötesprotokollet
Till justerare samt tillika rösträknare valdes Agust Wallen och Johan Bjarnestrand.
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§7

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet efter den föredragits av ordförande Daniel Norrgård.

§8

Föredragande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande. Förvaltningsberättelsen för 2013
godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§9

Föredragande av ekonomiska förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen föredrogs av ordförande. Förbundsstyrelsen arbete med att
avskaffa vissa tjänster och förändra förbundets kostnader, medför redan idag att förbundet
har ett bättre resultat. Totalt har förbundets resultat under året förbättrats med drygt
240 000 kronor. Ekonomiska förvaltningsberättelsen för 2013 godkändes och plusresultatet
på 111 147,39 kr lades till handlingarna med beslutet att överföra dem i ny räkning..

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande och lämnades ut för granskning.
Revisionsberättelsen godkändes av mötet och kunde därefter läggas till handlingarna.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för förbundet
Revisorernas förslag lästes upp av ordförande och mötet beslutade att bifalla hela
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet i enlighet med revisorernas
förslag.

§ 12 Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner)
a) Stadgeändring, 1kap 1§, idrottens värdegrunder - sexuell läggning, bilaga 3 samt 6
Ordförande föredrog propositionen för mötet som innefattar att förbundets policy om sexuell
läggning också skall framgå i stadgarna. Justering genom tillägg av detta skall ske i
stadgarna. Propositionen godkändes enligt bilaga.
b) Stadgeändring, 3:e kap 3§, Rösträtt - Senareläggning av sista inbetalningsdag
(SB&K), bilaga 4 samt 6
Ordföranden föredrog propositionen för mötet som innefattar att förbundet ändrar sista
inbetalningsdag till den 31:a jan, förutsatt att motsvarande proposition från SB&K även
bifalles. Propositionen godkändes enligt bilaga.
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c) Stadgeändring, 3:e kap 5§ 20 punkten, Uppdragstid för ledamöter i styrelsen - val för
två år, bilaga 5 samt 6.
Ordföranden föredrog propositionen för mötet som innefattar att förbundet ändrar
uppdragstiden för ledamöterna till två år. Propositionen godkännes enligt bilaga.
d) Stadgeändring, 7:e kap §1 och §3 samt 8:e kap §1, Övergångsbestämmelser för
medlem mellan föreningar, bilaga 6.
Ordföranden föredrog propositionen för mötet som innefattar att en medlem inte kan byta
förening inom en månad inför en större tävling eller tittelmatch. Propositionen godkändes
enligt bilaga.
e) Stadgejustering, redaktionell ändring av stadgorna för anpassning till SB&K
huvudstadga (numrering m.m.), bilaga 6.
Ordföranden föredrog förslaget på stadgejustering som utgår från att SMTF som ett
underförbund till SB&K bör ha motsvarande numrering och rubriksättning som
huvudförbundet. Eftersom detta enbart ändrar layout m.m handlar det därför enbart om en
redaktionell ändring. Årsmötet godkände förbundsstyrelsens förslag på justering enligt
bilaga.

§ 13

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3kap 7§ inkommit till
förbundsstyrelsen.
Inga motioner har inkommit från medlemsföreningarna

§ 14

Fastställande av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår.
Ordföranden föredrog förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan för 2014-2016 enligt
bilaga 7. Ordförande poängterade att förbundsstyrelsen med denna plan tar på sig ett
gediget arbete som kommer kräva tid att genomföra varför man måste presentera en plan
för flera år. Mötet fastställde förbundsstyrelsen förslag på verksamhetsplan.

§ 15

Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår.
Ordföranden presenterade förbundsstyrelsens förslag på oförändrad avgift för 2015. Mötet
fastställde detta.

§ 16

Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår.
Ordföranden presenterade att det inte finns något förslag på extra avgifter.

§ 17

Fastställande av eventuella styrelsearvoden .
Ordföranden presenterade förbundsförslag att inga arvoden skall utgå för 2013. Mötet biföll
styrelsens förslag och styrelse arvodes fastställdes till 0kr för 2013.
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§ 18

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
Ordföranden presenterade förbundets förslag på budget för 2014. Mötet biföll styrelsens
förslag och budgeten fastställdes enligt förslaget.

§ 19

Val av ordförande i Förbundet för en tid av ett år.
Valberedningen föredrog förslaget på omval av ordföranden Daniel Norrgård. Mötet valde
enhälligt Daniel Norrgård som förbundsordförande för en tid av ett år.

§ 20

Val av styrelsens övriga deltagare i förbundsstyrelsen (för en tid av ett eller
två år beroende på § 12 c)
Stämman har beslutat att utöka styrelsen till sex ledamöter plus ordförande.
Valberedningen föredrog sitt förslag. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
Två förslag på jämkning presenterades och mötet beslutade att omvalda ledamöter från
2013 skulle väljas på två år medan nyvalda ledamöter kommer väljas på en tid av ett år.
Ledamöterna för 2014 fastställde till Hans Edström, Magdalena Kowalski och Fredrik R-son
Johnson för en tid av två år, (mandattid 2014+2015) samt Tomy Hanssen (Jönköping),
Lena Olsson (Fighter Muaythai) och Pär Bånghäll (Varberg Muaythai) för en tid av ett år
(mandattid 2014).
Valberedningen presenterades sitt förslag på suppleanter. Mötet valde Bianca Antman
(Klubb Sweden top team) och Anders Åkesson (Frontier Muaythai) till suppleanter för en tid
av ett år (mandatid 2014).

§ 21

Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter.
Mötet valde Pernilla Johansson till ordförande samt Agust Wallén och Clara Janbo till
ledamöter frö en tid av ett år.

§ 22

Val av två revisorer (var av en utses av SB&K)
Ordförande föredrog ärendet. Mötet beslutade att uppdra åt SB&K att utse båda
revisorerna.

§ 23

Övriga frågor / information
Pär Bånghäll tog till orda och utlysta draghjälp från styrelsen att vara mer delaktigt i
muaythai gymnasiet.
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Tävlingsrådets ordförande Jonas Elfving tog till orda och informerade runt det pågående
arbetet inför VM i Malysia. Samt att tävlingsrådet efterlyser synpunkter om hur vi vill att SM
skall arrangeras.

§ 24

Mötets avslutande
Förbundsordföranden Daniel Norrgård tackade alla deltagare för deras insats under mötet
och förklarade mötet för avslutat 11:05.

Mötes skreterare

Mötes ordförande

____________________________
Jonas Elfving

____________________________
Daniel Norrgård

Justerare

____________________________
Agust Wallén

____________________________
Johan Bjarnestrand
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