
 
Protokoll Styrelsemöte SMTF 2015-09-02 
Kl. 20.30 Via Telefon 
 
 
 
1. Mötet öppnades. 

 
2. Närvarande: Pernilla Johansson Ordf, Hans Edström, Lena Olsson, Rasmus Svensson, 

    Fredrik R:son Johnson, Magdalena Kowalczyk 
 
3. Val av sekreterare: Hans Edström 

 
4. Val av justeringsperson: Rasmus Svensson 

 
5. Dagordningen godkändes med tillägg punkt 7 f. 

 
6. Senaste mötesprotokollet behandlades och lades till handlingarna. 

 
7. Mötesfrågor.  
 

 
 a/ Svenska mästerskapen 2016 
     Efter utvärdering av tävlingsrådet genom Lena Olsson återstår endast Varberg 
     som arrangör. Då Drakstaden och "Söderslaget" inte inkommit med adekvata 
     svar på frågorna ställda. Varberg är således kvar och styrelsen beslutar att 
     tilldela Varberg Thaiboxningsklubb SM 2016 som arrangeras 12:e-14:e 
     februari 2016.  

 
 b/ Disciplinärende 
      Se separarat protokoll. 

 
 c/  Planeringsmöte SMTF Bosön 19:e-20:e september 
      Utöver styrelsen samt tävlingsrådet har Mårten Pontén meddelat att han 
      närvarar i egenskap av ledamot i domarrådet, Rodrigo O. Silva närvarar som 
      ordf i ungdomsrådet.  Pernilla Johansson påtalar vikten att varje deltagare ska 
      överväga respektive rollbeskrivning för en ny organisation inför mötet.  

 
 d/ Avrapportering Royal World Cup Bangkok 
     Lena Olsson rapporterar att evenemanget var mycket lyckat sportsligt för 
     Sverige. Av 24 startande i landslaget togs totalt 13 medaljer varav två silver 
     och ett guld. Sammanhållningen i landslaget beskrevs som god och detta 
     gäller även samarbetet mellan landslagsfunktionerna. Även krishanteringen, 
     på grund av bombattentatet i Bangkok, fungerade bra. Lena Olsson ålades att 
     göra en mer omfattande utvärdering. 
 
      
 
 
 



     Kommunikation under evenemanget:  
     God respons i social medier under evenemangsdagarna med tydlig löpande 
     information från SMTF rörande resultat etc. Ett reportage kommer 
     presenteras av Daniel Beronius och Magdalena Kowalczyk gör en 
     kortare sammanställning. 

 
 e/ Avtal med Dream Jump AB (DJ) ang. VM 2016 
     Avtalet bör ändras med ett extra tillägg som friskriver förbundet från 
     kostnader.  Ordf Pernilla Johansson tar kontakt med Daniel Norrgård rörande 
     detta och sedan ska avtalet vara klart för att undertecknas. Önskemål finns om 
     att även infoga en informationsklausul i avtalet gentemot DJ. Deadline 
     september. 
 

 f/ EM i Halmstad 
    Halmstad Muaythai kontaktades genom Erik Bengtsson för uppföljning. 
    Styrelsen beslutar att Kasra Ashami följer upp och rapporterar tillbaka till 
    styrelsen. 
 

 
8. Nästa möte. Måndag 20:e september. Kl 10:00 på Bosön 
 
9. Mötets avslutades. 
 
 
 
.................................................  
Hans Edström Sekreterare 
 
 
 
................................................. 
Pernilla Johansson Ordförande 
 
 
 
................................................. 
Justeras Rasmus Svensson 


