Årsmötesprotokoll
för Tullinge Muay Thai thaiboxningsförening
2017-12-20
1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.
2 Mötets dagordning
Mötets dagordning delades ut och fastställdes.
3 Mötet utlysts på rätt sätt
Mötesdeltagarna enas om att mötet utlysts på rätt sätt d v s genom information under
träningar, via sms samt på sociala medier men att informationen gått ut något sent.
4 Val av, mötesordförande, sekreterare och justeringsman
Mötet valde André Johansen som mötets ordförande samt Isak Johansson som
justeringsman. Som mötets sekreterare valdes Karin Johansson.
5 Verksamheten.
Uppsatta mål för 2017 gicks igenom enligt nedan:
Vad har uppfyllts/inte uppfyllts det gångna verksamhetsåret ( 2017):
• Säckar, ring och timer har inhandlats. Har uppfyllts.
• Föreningens mål var att under 2017 hålla en till två tävlingar vilket inte har
uppfyllts. Föreningen har haft klubbmästerskap samt firat 10-årsjubileum med
klubbfest för alla medlemmar.
• Föreningen hade som mål att ta 4 SM-medaljer under 2017 (i thai- eller
kickboxning). Har uppfyllts; två guld, två silver.
• Mer gästsparring under 2017. Har uppfyllts; Lotus, Norge m fl.
• Utvecklingsgruppen som startades 2016 är stabil. Gruppen har haft rätt att titta
på tävlingsgruppen samt använda utrustningen och vice versa och det har
fungerat. Har uppfyllts
• Danyal Willliams som är professionell thaiboxare från Australien, var i Sverige
januari 2017 som hjälptränare.
• Träningsläger bör hållas antingen i Sverige eller utomlands. Har uppfyllts.
• Föreningen hade som mål att ha 300 medlemmar under terminerna. Har
uppfyllts. Nu ca 400.
• Träningsläger och träningsresor har anordnats. Samarbetet med andra klubbar
har ökat, t ex One Chai, South side och Five Star. Även samarbetet med Norge
har tagit fart. Föreningen har också gjort en träningsresa till Amazing TMT i
Thailand. Har uppfyllts.
• Hjälptränare från Norge, Karlstad och Rinkeby har anlitats och flera seminarier
har anordnats. Har uppfyllts.

• Beträffande skyltar så godkänner inte kommunen andra skyltar än de egna.
Kommunen har därmed satt upp flera skyltar på området. Har delvis uppfyllts.
• Ny lokal har sökts och kommunen kommer att lämna besked inom en månad
ifall en källarlokal kommer att kunna disponeras av TMT. På gång.
Föreningens mål kommande år (2018)
• Föreningen kommer att tillsätta en grupp för att försöka hålla 1-2 tävlingar per
år. Intresseanmälningar inkommer från Sofia, Emil och Ali under mötet
• Om föreningen får tillgång till ytterligare en lokal är ambitionen att föreningen
ska ha 600 medlemmar.
• Föreningen har ambitionen att ta 5 SM-medaljer under 2018.
• Klubben kommer att på olika sätt att fortsätta satsa på den utvecklingsgrupp
som startade 2016.
• Fortsatt samarbete med andra klubbar i Sverige och utlandet.
• Johan föreslår att man på fredagarna ska införa fler träningspass, ev teknikpass.
Johan undersöker detta och medlemmar kan vända sig till honom med förslag
rörande detta.
• Träningsläger kommer att genomföras.
• Vissa förändringar gällande kostnader för medlemmar är under arbete och
styrelsen kommer att gå ut med information angående detta.
• Sofia önskar att föreningen inhandlar magplattor, hopprep ((10 tjocka och 10
tunna) och Sandro att väggmonterade boxningssäckar köps in. Styrelsen
inhandlar detta.
• Filip har kommit med förslag att fler träningsmatcher anordnas då detta är
utvecklande för alla vilket kommer att övervägas.
• Förslag från Emil att anordna självförsvarskurser och även att söka bidrag för
detta. Emil kollar upp.
• Fler föreningsbidrag kan sökas för olika ändamål. André kollar upp.
6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
7 Årsredovisning
Årsredovisning är gjord av redovisningsbyrå NRK; Niklas Falk och finns tillgänglig
för alla medlemmar. Varje medlem som önskar se de ekonomiska rapporterna har rätt
till detta.
8 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter bestämdes fortsatt till 250,-/år fram till höstterminen 2018. Avgiften
kommer därefter att ökas med 50,-. Större delen av avgiften går till Budoförbundet där
föreningen är ansluten. Medlemsavgiften berättigar till en olycksfallsförsäkring som
Budoförbundet tecknat med försäkringsbolaget Folksam. Styrelsen vill
uppmärksamma medlemmarna på att ersättningen från denna försäkring är mycket låg
och att man bör ha en egen olycksfallsförsäkring.

19. Klubbmästerskap
Klubbmästerskap hölls den 16 december.
10 Styrelse
Mötet väljer följande styrelse: ordförande André Johansen, suppleant Johan
Bjarnestad, sekreterare Karin Johansson och kassör Jonas Karlsson.
Firmatecknare är André Johansen och Jonas Karlsson 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 och Botkyrka kommun har godkänt föreningens ansökan om
bidrag för vt 2017.
Föreningen har f o m jan 2014 det digitala systemet för närvarokontroll SportAdmin.
13 Motioner
Inga motioner har inkommit under året.
14 Övriga frågor:
Isak tar upp frågan hur föreningen marknadsför sig och Emil B berättade att klubben
tidigare år stått i Tullinge C med mera. Det är mycket arbete med detta och i nuläget
verkar föreningens goda rykte göra att medlemmarna söker sig till klubben ändå.
Hemsida och sociala medier fungerar också som information.
15 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Tullinge 2017-12-20
Sekreterare

mötesordförande

…………………………………..
Karin Johansson

……………………………………….
André Johansen

Justerare
…………………………………..
Isak Johansson

*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.

