
 

 

Årsmötesprotokoll 
 för Tullinge Muay Thai thaiboxningsförening 

2015-12-10 

 

1 Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

2 Mötets dagordning 

Mötets dagordning delas ut och fastställs. 

 

 3 Mötet utlysts på rätt sätt 

Mötesdeltagarna enas om att mötet utlysts i tid och på rätt sätt d v s genom information under 

träningar, via sms samt på sociala medier och på hemsidan i god tid före mötet. Synpunkt från Martin 

att det bör framgå i vilken lokal mötet hålls. 

  

4 Val av, mötesordförande, sekreterare och justeringsmän? 

Mötet väljer Emil Bjarnestad som mötets ordförande samt Jan-Ove Foltas som justeringsman. Som 

mötets sekreterare väljs Karin Johansson. 

 

5 Verksamheten. 

Uppsatta mål för 2015 gicks igenom enligt nedan:             

 

 Vad har uppfyllts/inte uppfyllts det gångna  verksamhetsåret ( 2015): 

 

 

 Grupperna fungerar relativt bra. Man får nu bättre hjälp under terminen delvis tack vare 

att Jan Salinas hjälper till. Ingen enkät har satts ihop men mötet bestämmer att en 

förslagslåda där synpunkter på träning och annat ska sättas upp, se mål 2016. 

 Foton på tränarna uppsatt i lokalen önskades vid förra mötet; nästan alla bilder är tagna, 

några fattas. De som finns kan ses på hemsidan. Detta är inte helt fullföljt men Emil B 

kommer att ordna så att det även finns i lokalen och vilken funktion varje person har.  

 Öppen matta infördes under ca tre månader men deltagandet var för lågt och därför las den 

träningsformen ned. 

 Låsbara skåp finns inte plats för. Styrelsen kommer att överväga att sätta upp små 

värdeskåp. Under året har stölder i princip inte förekommit. 

 Funktionshinder. Andre´ höll ett möte med Ronnie C och August men det hela rann ut i 

sanden eftersom det skulle krävas ganska mycket lokalmässigt om man ska kunna ge 

träningar för fysiskt funktionsnedsatta. 

 Flaskor med handsprit har ställts ut så att man får sprita fötterna på olika ställen så att 

smutsen inte sprids. En helt ny och svart pusselmatta har köpts in. Städningen har blivit 

bättre. 

 Föreningen tog två SM-guld; kickboxningsbälte samt ett SM-silver under 2015. 

 En sanktionerad tävling har hållits. Denna var mycket uppskattad och välbesökt.  

 Den välkände thaiboxaren och tränaren Danny; Danyal Williams befann sig på klubben 

under SM och hjälpte till vid ordinarie träning och under SM. 

 Bonussystemet för att värva medlemmar fanns under vårtermingen men behövdes inte 

under hösten. 

 

 

 

 

 



Föreningens mål 2016: 

 

 Föreningens mål är att göra tävlingsgruppen starkare och känna mer teamkänsla. Om man ska 

vara med i tävlingsgruppen ska man verkligen vilja tävla. Viktigt med disciplin. 

Huvudtränarna kommer att lägga upp riktlinjer för vad som krävs. 

 Föreningen har som mål att ta 4 SM-guld under 2016 (i thai- eller kickboxning). 

 En bra målsättning är att hålla tävlingar 3-4 ggr per år. Dessa ska inte kollidera med 

Southsides samt One Chais tävlingar. 

 Mer gästsparring under 2016. 

 En person behövs till receptionen. Nick S kommer att kolla upp. 

 Träningsläger bör hållas antingen i Sverige eller utomlands. 

 Föreningen kommer att sträva efter att ha 300 medlemmar under terminerna. 

 Nya säckar (utom knäsäckar) samt mittsar kommer att införskaffas vilket föreningen har råd 

med. 

 Ny timer ska ordnas. 

 Viss målning i omklädningsrummen kommer att ske. Ev kommer TMT-loggan att målas på 

någon vägg. 

 Tävlingsgruppen vill ha egna lådor. Detta kommer var och en i tävlingsgruppen att ordna 

själva. 

 Förslagslåda där synpunkter på träning mm kan lämnas, ska sättas upp. Johan B åtgärdar. 

 Diskussion kring ny boxningsring. Frågan bordlades tills vidare. 

 

 

6 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 

 

7 Årsredovisning 

Årsredovisning är gjord av redovisningsbyrå NRK; Niklas Falk och finns tillgänglig för alla 

medlemmar. Diskuterades om den ska ligga på hemsidan men inget bestämdes. Varje medlem som 

önskar se de ekonomiska rapporterna har rätt till detta. 

 

8 Medlemsavgifter  

Medlemsavgifter bestämdes till 250,-/år. Större delen av avgiften går till Budoförbundet där 

föreningen är ansluten. Medlemsavgiften berättigar till en olycksfallsförsäkring som Budoförbundet 

tecknat med försäkringsbolaget Folksam. 

 

19. Klubbmästerskap 
Klubbmästerskap hölls som vanligt i december 2014. Årets KM hålls lör 12 dec.  

 

10 Styrelse 

Mötet väljer följande styrelse: ordförande André Johansen, vice ordförande Jan-Ove Foltas, 

sekreterare Karin Johansson och kassör Emil Bjarnestad.  Firmatecknare är André Johansen och Emil 

Bjarnestad var för sig. 

 

11 Val av ekonomiansvarig 

 Mötet enades om att fortsatt anlita  NMK  Redovisning för hjälp med bokslut och årsredovisningar. 

 

12 LOK-stöd och andra bidrag 

Riksidrottsförbundet har godkänt föreningens ansökan om bidrag för ht 2015 Föreningen har f o m jan 

2014 det digitala systemet för närvarokontroll SportAdmin. 

 Besked angående ht 2015har ännu inte inkommit från kommunen. 

Annat bidrag från Budoförbundet kommer eventuellt att sökas. 

 

 



13 Motioner 

Jian Amiri har lämnat in en motion om riktiga vågar i lokalen. Styrelsen kommer att diskutera om 

möjlighet finns att införskaffa en eller flera. 

 

14 Övriga frågor: 

Rebecka och Nick har hjälpts åt med tjejträningen men frågan är inte helt löst än. 

 

 

 

 

15 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Tullinge 2015-12-10  mötesordförande 

Sekreterare 

 

…………………………………..                ……………………………………….                             

Karin Johansson  Emil Bjarnestad 

 

 

Justerare 

 

………………………………….. 

Jan-Ove Foltas 

 

 

 
*Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer) Normalt beviljas de 

ansvariga på årsmöte eller bolagsstämma ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Detta påverkar föreningens 

eller företagets rätt att stämma personerna för hur de skött sina uppdrag. 

 


