Årsmötesprotokoll
för Tullinge Muay Thai thaiboxningsförening
2014-12-14
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 samt på sociala medier och på hemsidan tre veckor före mötet.
4 Val av, mötesordförande, sekreterare och justeringsmän?
Mötet väljer Jan-Ove Foltas som mötets ordförande. Som justeringsmän väljs Emil Bjarnestad och
André Johansen och som sekreterare Karin Johansson.
5 Verksamheten.
Uppsatta mål för 2014 gicks igenom enligt nedan:
A Vad har uppfyllts/inte uppfyllts det gångna verksamhetsåret ( 2014):













Antal medlemmar som håller hög tävlingsklass har varierat under året. Snittet har legat
mellan 5-6 stycken. Beata Malecki togs ut till landslaget och vann sin match i
Europamästerskapet (B-klass). EM gick i Krakow i september.
Om man räknar antalet inskrivna under året så har antalet överstigit 300. Antalet medlemmar
har dock varierat något från månad till månad.
Sanktionerad tävling har inte kunnat hållas, mycket p g a att lokalerna inte kan rymma en stor
publik och många tävlande.
Hemsidan är bättre uppdaterad. Stadgar samt senaste årsmötesprotokoll finns där. Kan bli
bättre att informera om kommande tävlingar där man kan heja på klubbkamrater.
Pengarna som kommunen tidigare gett föreningen i bidrag för spontanidrott har börjat
användas och spontanidrotten kommit igång. Ungdomar 13-18 år får träna gratis på
lördagar.
Kortläsare finns nu i lokalen så att man kan betala med betalkort.
LOK-stöd söktes och erhölls. Bidrag från kommunen ännu inte klart för ht. Revision begärdes
från kommunen. Kommunens revisorer hade några synpunkter på bokföring och fakturor men
inga större anmärkningar på hur ekonomin skötts. Alla ekonomiska handlingar finns
tillgängliga för medlemmarna.
I och med att boxningstränaren Stefan flyttat utomlands har inte boxningsträning kunnat
erbjudas i samma omfattning som tidigare.
Ronnie Chressman och August Eklund deltog inte i årsmötet men har inte kommit med
konkreta förslag angående träning för funktionshindrade.
Annan lokal för thaiboxning finns inte i huset.
Ingen klädförsäljning från föreningens sida har skett.

B Föreningens mål 2015:













Grupperna fungerar relativt bra. Synpunkter framfördes dock på att man inte får tillräcklig
hjälp i början av terminen p g a att det är så många deltagare. En extratränare behövs då,
förslagsvis från tävlingsgruppen. Mer feed back på träningarna. Överenskoms om en enkät
som sätts ihop av huvudtränarna. Den ska innehålla frågor om vad man tycker om
träningen, vilka mål man har, om man vill ha en genomgång, personlig träning mm.
Foton på tränarna uppsatt i lokalen önskas. Där kan också anges vilka som gör vad.
Öppen matta önskas på söndagar. Ali och Janne kan tänka sig att hålla i detta och kommer
med ett förslag.
Shirin undrar över låsbara skåp. Det är i nuläget oklart om det blir möjligt att få plats med
låsbara skåp.
Funktionshinder. Andre´ kommer att kolla upp med Ronnie C och August om de har några
uppslag angående detta. Även Teri som jobbar med funktionshindrade visade intresse.
Problem finns med att mattan i lokalen lätt blir smutsig. Förslag framkom från Emil att
man kan prova att sätta flaskor med handsprit så att man får sprita fötterna på olika ställen
så att smutsen inte sprids. Olika lösningar kommer att provas under året.
Föreningen har ambitionen att ta tre SM-guld under 2015.
En sanktionerad tävling kan vara möjlig under kommande år. Möjligheten att samköra
med ex One Chai och låna Botkyrkahallen diskuterades. Men det är otroligt mycket jobb
med ett sådant arrangemang och inget bestämdes säkert under mötet.
Den duktige thaiboxaren och tränaren Danny, Danial Williams, kommer ev tillbaka och
förstärker på klubben under nästa år.
Lokstöd+ kommunalt kommer att sökas som vanligt.
Bonussystemet för att värva medlemmar kommer att finnas och finjusteras.

6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
7 Årsredovisning
Årsredovisning är gjord av redovisningsbyrå NRK; Niklas Falk och finns tillgänglig för alla
medlemmar.
8 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter bestämdes till 200,-/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 och efterföljande fest för medlemmar över 18 år hölls under hösten. Nytt KM
kommer att hållas i klubbens lokaler som vanligt.
10 Styrelse
Mötet väljer följande styrelse: ordförande André Johansen, vice ordförande Johan Bjarnestad,
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 vt 2014. Föreningen har
granskats ett antal ggr av RF. Föreningen har f o m jan 2014 det digitala systemet för närvarokoll
SportAdmin. Besked angående vt 2014 har ännu inte kommit från kommunen.

13 Motioner
Inga motioner har inkommit.
14 Övriga frågor:
Träningsresa under 10-14 dagar kommer förmodligen att gå att genomföra. Ska kollas upp.
Önskemål framfördes om gemensam fest. En fest brukar hållas i samband med Klubbmästerskapet
och inget bestämdes närmare.

15 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Tullinge 2013-12-01
Sekreterare

mötesordförande

…………………………………..
Karin Johansson

……………………………………….
Jan-Ove Foltas

Justerare
…………………………………..
André Johansen

*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.

