Verksamhetsberättelse 2018
för Tullinge Muay Thai thaiboxningsförening

Årsmöte hölls 2019-12-18
Medlemskap
Föreningen anslöt sig 2009 till Svenska Budo- och kampsportförbundet.
Bidrag till föreningen
Riksidrottsförbundet har godkänt föreningens ansökan om bidrag för 2019. Även
föreningens ansökan till kommunen om föreningsbidrag är godkänd.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter bestämdes till 300,-/år, vilket inte var någon förändring. Större delen av
avgiften går till Budoförbundet.
Medlemsavgiften berättigar till en olycksfallsförsäkring som Budoförbundet tecknat med
försäkringsbolaget Folksam.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska rapporter och redovisning har skötts av NMK Redovisning.
Verksamheten 2019
Uppsatta mål för 2019 gicks igenom på årsmöte 2019-12-18:
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●
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●
●
●

HLR utbildning för alla instruktörer, har ej uppnåtts
Utbilda fler tränare, har uppnåtts
Ha en lista i medicinlådan som ska kontrolleras efter match så allt finns, har uppnåtts,
kan dock förbättras
2 tävlingar under hösten 2019, 1 tävling har arrangerats då andra klubbar redan
bokat datum för sina tävlingar
Träningsläger under hösten till klubb i Sverige, har ej uppnåtts, fanns ej intresse
Fortsatt samarbete med andra klubbar, har uppnåtts och arbetas med fortgående
Under hela året ha en löpande insamling, Johan B kollar på detta, har uppnåtts
Fixa en ”folder” med all information om priser, tider, medlemskap etc. för att
underlätta arbetet för receptionisten, har uppnåtts
1–2 gånger i månaden låta tävling/elitgruppen sparras med andra klubbar, har
uppnåtts till viss del
Anordna 2 st mitskurser, 1 mitskurs har anordnats
Milstolpe att ha 50/50 tjejer och killar, har ej uppnåtts
Smörja toalettdörren, har uppnåtts
framhålla tjejer i föreningens marknadsföring, har uppnåtts men kan bli bättre
Anordna en ”tjejdag” där alla tjejer och sparras/tränar, har ej uppnåtts
Utbilda fler tjejer till tränare, har uppnåtts
Ha en ”ta med en vän” dag för tjejer, har uppnåtts
Youtube kanal med videos som fångar gemenskapen på TMT, har ej uppnåtts

●

Regeln ”ingen ska vänta i lokalen” ska fungera på ett bättre sätt (löpa på bandet är
ok), har uppnåtts
● Service löpbanden, behövs fortfarande på 1 löpband
Uppsatta mål för 2020:
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HLR utbildning för alla instruktörer
Ha en lista i medicinlådan som ska kontrolleras efter match så allt finns ska fortsätta
förbättras
Tävlingar under 2020 ska genomföras
Fortsatt samarbete med andra klubbar
1–2 gånger i månaden låta tävling/elitgruppen sparras med andra klubbar
Milstolpe att ha 50/50 tjejer och killar, arbetet fortsätter
framhålla tjejer i föreningens marknadsföring, arbetet fortgår
Anordna en ”tjejdag” där alla tjejer och sparras/tränar, har ej uppnåtts
Utbilda fler tjejer till tränare
Youtube kanal med videos som fångar gemenskapen på TMT
Service löpbanden, behövs fortfarande på 1 löpband
Tydligare information kring försäkringen som ingår i medlemsavgiften
Fortsätta att söka fler bidrag
Arbete mer med psykisk ohälsa (främst för tjejer

