
 
Protokoll Styrelsemöte SMTF 2015-07-20 
Kl. 20.30 Via Telefon 
 
 
 
1.Mötet öppnades. 

 
2. Närvarande: Pernilla Johansson Ordf, Hans Edström, Lena Olsson, Kasra Ashami,  
Fredrik R:son Johnson, Jimmy Carlsson 
 
3. Val av sekreterare: Hans Edström 

 
4. Val av justeringsperson: Kasra Ashami 
 
5. Dagordningen godkändes med tillägg: "7 d) SM 2016". 

 
6. Senaste mötesprotokollet behandlades: 
 
Betalning av resa till Thailand rörande Royal World Cup: TiP/VBC IF betalar resa för IFMA 
Female Commissions svenska representant samt Fryshuset betalar för IFMA Youth 
Commissions svenska representant. 
 
VM 2016 i Jönköping. Nytt kontrakt med Dreamjump. Det nya kontraktet förtydligar att 
förbundet inte är ansvarig för några kostnader rörande arrangemanget utan dessa kan endast 
räknas av från eventuell vinst enligt vinstdelningsmodellen. 
 
EM Halmstad. Johan har inte hört av sig. Pernilla Johansson söker ny kontakt till nästa möte. 
 
Sponsring: Kasra Ashami har varit i kontakt med en intressent men inte följt upp detta vidare 
under sommaren. Övriga ledamöter har inte varit aktiva rörande detta. Kasra och Magdalena 
skriver ihop en efterlysning via förbundets social medier för att göra ett sponsringssökning 
med provision. 
 
 
7. Mötesfrågor.  
 
a) Disciplinärende se separat protokoll 
  
b) Regeländring rörande Wai Kruh vid A-klassmatcher:  
Den föreslagna regeländringen om att kunna avstå wai kruh samt musik under vissa 
förutsättningar tex vid mediaproduktion kommer behandlas under hösten då resterande 
regelverk revideras. Styrelsen är positivt inställd. Fredrik ansvarar för detta med input från 
övriga styrelseledamöter. 
 
c) Uppdatering kring organisationen: Bordlägges till nästa möte.  
 
 
 



d) SM 2016: Drakstaden har inte svarat på tävlingsrådets frågor och deadline har passerats. 
Detta gäller även "Söderslaget". Varberg har presenterat ett viabelt förslag och svarat på 
tävlingsrådets frågor på ett förtroendeingivande sätt. Styrelsen beslutar att ålägga Lena att 
kontakta Söderslaget samt Drakstaden och fråga om de har för avsikt att svara på 
tävlingsrådets frågor. Beslut i frågan om SM 2016 tas Per capsulam så snart som möjligt. 
 
 
8. Nästa möte. Onsdag 2:a September 2015. Kl 20:30 Telefonmöte 
 
 
9. Mötets avslutades. 
 
 
 
.................................................  
Hans Edström Sekreterare 
 
 
 
................................................. 
Pernilla Johansson Ordförande 
 
 
 
................................................. 
Justeras Kasra Ashami 


