2014-02-22

r SMTF Förbundsstyrelse (FS)
Plats: Kinnarps Arena, Jönköping
Tid:

Lördagen 22 Februari 2014 kl 10.15 - 19.55

Närvarande: Daniel Norrgård, ordförande
Hans Edström, ledamot
Magdalena Kowalczyk, ledamot
Fredrik R:son Johnsson, ledamot (tillg på tel)
Adjungerade: Jonas Elfving, Tävlingschef Tävlingsrådet
Robin Linden, Förbundskapten Tävlingsrådet
Kasra Ashami, WMC/intern repr.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Daniel Norrgård hälsade alla varmt välkomna till Jönköping, och förklarade
mötet öppnat.

§2

Val av protokollförare och justeringsman
Till protokollförare valdes Jonas Elfving. Hans Edstöm och Magdalena Kowalcyk valdes att
justera protokollet.

§3

Rapport om per capsulam beslut
Daniel informerade om tillsättandet av Robin Linden som ny Förbundskapten för
Landslaget. Robin kommer i sin roll däremd även att sitta med i Tävlingsrådet som ledamot
enligt gällande regler.

§4

Rapporter från kommittéer och råd
a) Ungdom
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Daniel redovisade vad Ricardo arbetar med gällande ungdomsfrågor i förbundet. Tydligt är
att det finns ett behov av att se över hur träningen bedrivs för barn inom förbundet.
Styrelsen beslutade
- att Ricardo uppdras att samla in information från klubbarna om de bedriver barnträning i
dag.
-att Magdalena därefter uppdatera hemsidan med vilka föreningar som idag bedriver muay
thai träning för barn.
- att Hans och Ricardo ska ta kontakt med Per Bånghäll i Utbildningsrådet för att ta lägga
grunden för en Steg-utbildning Barn, dvs barntränarutbildning.
Hemsidan skall även uppdateras med förbundets värdegrund för att tydligare visa
förbundets värdegrund, Magdalena uppdrogs att involvera Pernilla för att få en bra
formulering.

b) Mångfald / jämställdhet
Hans rapporterade om svar och inkomna frågor från enkäten. Det finns en del funderingar
kring hanteringen av HBQT frågor i kampsporten.
Styrelsen beslutade
- att Hans får till uppgift att tillsammans med Utbildningsrådet se över hur HBQT frågorna
behandlas i förbundets utbildningar och stadgar.

c) Marknad
I) Sponsorer och marknadsföring
Magdalena föredrog de ärenden hon arbetat med, flera förslag på tilltänkta
sponsorer presenterades. Förslagen är varierande men enbart materialsponsring.
Problemet med sponsrings arbetet idag är ovissheten om vad vi kan erbjuda
potentiella sponsorer. Förbundets värde och vad vi kan erbjuda är väldigt viktigt vid
kontakt med seriösa sponsorer.
Daniel talade om en marknadsanalys som utförts, som i generella termer värderat
Svenska Muaythai Förbundets varuvärde till drygt 15 miljoner kronor.
Daniel anser att SMTF är ett varumärke vi måste vara rädda om och något vi inte
bör sälja ut för billigt. I marknadsföringen av förbundet måste vi satsa på
sammarbetspartners som är intresserade av en långsiktig satsning och som är
beredda att se till hela förbundet (d.v.s. även juniorer och b-klass).
Mötet diskuterade många strategier för hur man skulle kunna jobba vidare för att
bygga upp flera marknadsförings plattformar, bl.a. för arbetet där landslaget och
direkt sänd TV i andra länder från VM m.m borde kunna användas som grund i vad
vi kan erbjuda. Vi bör även försöka att koncentrera vårt arbete i större sammanhang
på t.ex. multinationella svenska bolag med marknadsförings intressen i Asien, eller
de platser de stora tävlingarna går av stapeln.
Fototillfällen med artiklar om landslaget fastslogs som en viktig punkt för att kunna
arbeta fram en "portfolio" av marknadsförings tillfällen för sponsorerna. Exempel på
tillfällen nämndes landslagsträning inför VM, intervjuver på plats i Malaysia,
Landslaget anländer till Arlanda m.m. Samt att förbundet bättre måste ta tillvara på
alla tävlingstillfällen där åtminstone förbundets logotyp genom banner eller
motsvarande skall finnas synlig. Förbundets logotyp måste under tävlingar fungera
som ett sigill för högkvalité.
Styrelsen beslutade
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- att uppdra till Magdalena att fatta beslut om vilken träningsoverall som blir billigast
och mest lämpad vid marknadsföring av landslaget och förbundet.
- att Robin uppdrogs att genom SB&KF diskutera om Jonathan Broberg (informatör)
att följa med för att bistå förbundet med mediabevakning på plats för VM. Styrelsen
skall även undersöka om Markus Österblom är villig att assistera Jonathan som
fotograf, förbundet står då för Markus resa till VM i Malaysia.
II) Policy för hur förbundet uttrycker sig på hemsida och sociala media
Styrelsen beslutade
- att skribenter till huvudsak ansvarar för att skriva intressanta läsarorienterade
artiklar om bland annat tävlande och klubbar m.m. Funktionärer i råd och styrelsen
ansvarar till huvudsak att producera artiklar rörande sin verksamhet, behöver man
hjälp kan man nyttja förbundets skribenter som då skriver artikeln enligt instruktion.
Mötet ajournerades kl 13:07 för lunch.
Mötet återtogs kl 14:55 efter en tur genom Kinnarps arenas lokaler med avseende av §8.

d) Domarrådet
I Fredriks frånvaro informerade Robin om domarrådets arbeta på att förbättra
poängbedömning för att stävja antalet 2-1 beslut i Sverige. Fredrik har arbetat med ett nytt
material som ska höja nivån av poängbedömningen inom Sveriges domarkår. Fredrik har
även hyllats internationellt för materialet.
Styrelsen beslutade
- att Domarrådet uppdras att se över tävlingsreglerna gällande §15 med avseende att
huvuddomaren (jämför IFMAS regler avseende supervisor) inte ligger hos arrangören.
Vidare skall fem domare användas vid SM för att bättre följa IFMAS regler.
- att domarrådet senast den 30:e April skall redovisa domarklassificeringen enligt nya
regelverket för domare.

e) Utbildning
I Per Bånghälls frånvaro, fanns inget att rapportera

f) Tävlingsrådet
I) Allmänt
Tävlingsrådets ordförande Jonas Elfving informerade om rådets arbete. Rådets
största del av arbetet har på sistone varit väldigt fokuserat på VM och landslaget.
Robin har i sin nya roll som förbundskapten tillsammans med Temu Leehtinen och
Joakim Karlsson gjort ett mycket bra jobb med uttagningarna till landslaget inför VM.
En stor nöt för tävlingsrådet kommer vara "branding" av landslaget och förbundets
arrangemang runt SM.
II) Tävlingar och sanktioner
Det har inkommit en del tävlingssanktions ansökningar som behandlas alltefter de
inkommer. Största problemet i dag är att Jonas inte når mailen tavling@muaythai.se
dit alla sanktionsansöknigar inkommer. Jonas ska kontakta Jonathan Broberg för att
se om han kan assistera i att fixa problemet. Inga brister vid genomförandet av
sanktioner har nått tävlingsrådet öron.
Tävlingsrådet har även lämnat in självgranskningen till kampsportsdelegationen. En
del förbättringsområden för självgranskningen har tagits fram, även domarrådet har
kontaktats för att lämna synpunkter och domarrådet har lagt till några önskemål som
lagts till listan av förbättringar. Listan har lämnats in till kansliet som skall ses över
möjligheten att implementera dessa förbättringar. Förbättringarna rör hur
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tävlingsarrangören rapporterar efter genomförd tävling för att rapporten bättre skall
stämma in med självgranskningen. Önskemålet om vilka domare som var på plats
samt deras funktion kommer även att läggas till i formuläret.
(- det antecknas utom protokollet, att Kampsportsdelegationens yttrande över
ingiven Egenkontroll ankom dagen efter detta styrelsemöte, och föll väl ut utan
anmärkningar).
III) Landslaget
Robin informerade om uttagningarna till Landslaget. Platserna har i huvudsak gått
till de högst placerade på SM, i några klasser har dock andra erbjuds wild card
platser i landslaget. Det har dock enbart skett då platsen inte kunnat erbjudas
någon av de fyra högst placerade på SM. Ett landslagsläger är inplanerat på Bosön
i April.
IV) VM
Anmälningen till VM är klar och kommer att skickas in till tävlingsarrangören under
helgen. Det har även inkommit en del kritik till tävlingsrådet som inkommit från
tävlande är den korta tiden mellan avresa till tävlingen börjar. Missförstånd mellan
när VM börjar och när den första tävlingsdagen är en förklaring, ett annat missnöje
är att man inte får något landslagsstöd om man inte åker med förbundets
arrangerade resa. Förbundet med tävlingsrådet anser dock att det är viktigt att
försöka få landslaget att åka så samlat som möjligt för att stärka lagkänslan, samt
att en av grunderna för det ökade landslagsstödet är det sponsoravtal som träffats
med researrangören som ger förbundet ännu ett större utrymme till stöd.
V) Europaligan
Daniel informerade om planerna från europeiska länder att starta en Europaliga.
Styrelsen har tidigare beslutat om att ställa sig positiv till detta, och nu har det första
mötet kring detta ägt rum. Av detta framkommer att man från en del andra håll
förväntar sig att Sverige tar en ledande roll i detta.
Styrelsen beslutade
- att ställa sig fortsatt positiv till en Europaliga, men att tydligt markera att förbundet
saknar dessvärre resurserna för att idag ta en ledande roll i arbetet med en sådan
liga.

VI) SM
SM tävling har arrangerats både för seniorer och juniorer, alla tävlingar har varit
välarrangerade och tävlingsrådet vill därför rikta ett stort tack till arrangörerna av
tävlingarna, DIF/Slagskeppet och Dalarnas Muaythai i Borlänge.
Speciellt värt att nämna är finalerna under SM veckan i Umeå, där den lokala
arranögren Renyi gjorde ett kanon bra jobb. Lite besvikelse infann sig dock runt
den inhyrda belysningen som inte var tillräcklig för SVT att sända tävlingen utan att
tända upp i lokalen. Förbundet fanns även lite dåligt representerat med logotyper
under tävlingen. Kvalet inför finalen var även lite för nära inpå varandra vilket ställer
till det både för tävlande och förbund. Kunskaper som nu tas med in i arbetet med
nästa SM.

g) Andra tillfälliga kommittéer och grupper
Inga ytterligare råde eller kommittéer fanns att rapportera från.
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§5

Ekonomi
a) Aktuell rapport
Daniel informerade styrelsen om förbundets goda ekonomi. Förbundsstyrelsen kommer att
gå till årsmötet i mars med ett ordentligt överskott för 2013. Detta är ett av skälen till att
exempelvis landslagsstödet nu kunnat ökas på det sätt som skett inför VM 2014.
Omsättningen 2013 för förbundet ökade till över 1 MSEK, vilket är en markant ökning från
tidigare år. En stor del är givetvis avgiftshöjningen som tidigare årsmöte beslutat om och
som nu fått genomslag, men inte minst också att den gamla styrelsen också fick igång
utbildningarna. Tillsammans med stora kostnadsbesparingar och uppstartande
sponsorintäkter som förbundet aldrig tidigare sett, har hämtat upp resultatet 2013 med över
250 000 kr, så med full täckning av förlusterna från 2012, landar resultatet 2013 på hela
+ 150 000 kr. Men den nog mest glädjande faktorn som spelat roll, är inte minst det ökande
medlemsantal förbundet haft 2013 och som redan nu visat sig fortsätta 2014.

b) Budgetplanering inför förbundsmöte
Frågan bordlades och kommer behandlas per capsulam, för att slutligen presenteras för
årsmötet i mars 2014. Råden kommer att få en kopia av förslaget så de kan inkomma med
åsikter.
Det antecknas med glädje att det per dagen för detta styrelsemöte fanns hela 6043 st
betalande medlemmar i förbundet !

§6

Förslag till förbundsstämman
a) Proposition angående ändrad stadga vid val av ledamöter
Styrelsen beslutade
- att till årsmötet lägga proposition om att där ledamöter till styrelsen väljs för två år med val
av halva styrelsen vartannat år. Detta för att ge en långsiktighet i förbundsarbetet och en
harmonisering med Riksidrottsförbundets styrelsemodell.
b) Proposition angående ändrad stadga vid medlemsövergång mellan föreningar
Styrelsen beslutade
- att till årsmötet lägga proposition om, att det skall råda frihet om övergång för medlemmar
som under en pågående säsong vill byta förening vad avser träning och tävling, dock att
där medlem är anmäld eller uttagen till SM, NM, VM, EM, WCG och WMC titelmatch så kan
inte övergång för tävling ske till ny förening en månad innan tävlingstillfället.
Detta skall förtydliga det idag oklara reglerna om övergångsbestämmelser som annars idag
följer grundmodellen från Riksidrottsförbundet. Det antecknas också att dessa
bestämmelser inte har någon bäring på eventuella andra avtal som en medlem själv
tecknar med förening, utan reglerar endast det medlemsförhållande medlem har till
föreningarna inom förbundet.
c) Proposition angående tillägg i kapitel 1 om fri sexuell läggning.
Styrelsen beslutade
- att till årsmötet lägga proposition om att anpassa stadgarnas 1 kap om värdegrunder så
att dessa harmoniseras med Svenska Budo & Kamspsportsförundets och
Riksidrottsförbundets lydelser, i vilket för vår del i princip endast ett tillägg om sexuell
läggning, läggs till i stycket om värdegrunder.
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§7

Kampsportsdelegationen
a) Armbågsförbud
Styrelsen beslutade
- att fortsätta att arbeta aktivt för ett hävande av armbågsförbudet genom att lämna in en ny
ansökan till delegationen efter vederbörlig utredning. Daniel ansvarar för kontakten med
Kampsportsdelegationen / Länsstyrelsen.
b) Ändring av våra tillstånd
Inga andra nya ändringar fanns att diskutera, frågan bordläggs.

§8

VM till Sverige 2016
Daniel föredrog ärendet om ansökan om VM och sin vision om hur vi skulle kunna ro
arbetet i land.
Som frågan utarbetats, kommer ansökan att ske om VM 2016, att förlägga VM 2016 till
JÖNKÖPING där förbundet väl mottagits av Jönköpings Stad för projektet, och där ett
samarbete skall ske med lokal föreningar över arrangemanget. Bland annat kommer SHLklubben HV71 att hyra ut sin Arena anläggning "KInnarp" och sitt kunnande över stora
evenemang. Detta medför att man kommer att kunna professionellt kunna mediabevaka
tävlingarna, ha upptill 7 000 åskådare, och dessutom ha hela logistiken med kvalitativa
hotell och träningsareanor inom ramen för 10 min för alla deltagare.
Närvarande på mötet fick en presentation av Kinnarps Arena.
Styrelsen beslutade
- att fortsätta samarbetet med DreamJump Events runt arrangerandet av VM.
Förbundets mål och syften skall vara att den ekonomiska risken ska vara lika med noll för
förbundet. Att om ansökan går igenom ska förbundet tilldelas minst 20% av vinst. Utöver
detta att förbundet står för funktionärer och ansvariga för själva tävlingen. All övriga
funktionärer för kiosker, städning med mera kommer att skötas via kommun, event bolag
och lokal uthyrare. Daniel uppdrogs att företräda förbundet i DreamJump och i
samarbetsprojektet, samt att föra in förbundets villkor vid avtals tecknande.
- att såsom omedelbart justerad punkt attestera faktura från DreamJump på förbundets del
av produktionen av ansökningsmaterialet för VM 2016 om 150 000 kr plus moms, och
- att därmed också anta bidraget/avskrivningslånet från SB&K om motsvarande 150 000
kronor för samma VM-ansökan.

§9

Redovisning av nya invalda klubbar
Enligt tidigare beslut, redovisas nya invalda klubbar löpande på hemsidan.

§ 10

Redovisning av uteslutna eller avslutade klubbar
Ett antal klubbar har inte fullgjort sina förpliktelser gentemot förbundet genom att inte betala
medlemsavgiften och därmed riskeras att uteslutas. Påminnelse har gått ut till klubbarna
från kansliet, nu för andra och sista gången. Förbundsstyrelsen kommer i den mån det går,
att försöka komma i kontakt med de berörda klubbarna för att utreda eventuella frågetecken
eller problem.
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§ 11

Disciplin ärenden
Inget ärende att rapportera.

§ 12

Beslut - som inte avkunnats tidigare
Inget att rapportera.

§ 13

Övriga frågor
Kasra redovisade arbetet kring WMC, och det avtal som WMC internationellt nu förelagt
förbundet. Kasra kommer att för förbundets räkning att förhandla om avtalet, då det finns ett
antal punkter som går i strid med den svenska förbundsprincipen.
Kasra kommer att återkomma till förbundsstyrelsen alltefter som förhandlingarna fortlöper.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande Daniel Norrgård tackade alla deltagare för deras insats under mötet och förklarade
mötet för avslutat 19:55.

Vid Protokollet

Ordförande

____________________________
Jonas Elfving

____________________________
Daniel Norrgård

Justerare

____________________________
Hans Edström

____________________________
Magdalena Kowalczyk
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