
Mötesinformation
Syfte: Styrelsemöte SMMAF
Datum: 2009-06-28
Deltagare: Närvarande

August Wallén, Ordförande
Robert Sundel, Vice ordförande
Jesper Gunnarson, Sekreterare
Jim Bergman, Kassör
Bobby Rehman, Ledamot

Dagordning och Protokoll

Formalia
1. August Wallén valdes till mötesordförande
2. Jesper Gunnarson valdes till sekreterare
3. Bobby Rehman valdes till justeringsman

4. Årsmöte 2010
Beslöts att hålla förbundets årsmöte 2010 i anslutning till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets årsstämma som går på Sheraton i Stockholm den 20 mars 2010.

5. Ny hemsida
Beslöts att anta offert om konstruktion av ny hemsida.

6. Webhotell
Beslöts att anta offert om webhotell.

7. Databas
Beslöts att anta offert om licensavgift för databas.

8. Bilder från MMA-tävlingar
Beslöts att tävlingsarrangörer av sanktionerade MMA-tävlingar med tre eller fler MMA-
matcher skall skicka ett antal matchbilder från varje gala som förbundet kan använda på 
hemsidan samt i marknadsföring av förbundet. Bilderna kommer inte att användas i 
kommersiellt syfte och kommer inte att överlåtas till tredje part.

9. Höjd avgift för supervisor
Beslöts att höja avgiften för supervisor till 3000 kr.

10. Sammanslagning av avgifter
Beslöts att slå samman sanktions- och supervisoravgift. Total avgift att betalas in vid 
sanktionsansökan blir 3490 kr.

11. Utbetalning av ersättning
Beslöts att ersättning till supervisor skall utbetalas från förbundet i enlighet med 
ersättning till idrottare med max ett halvt basbelopp per år.

12. Licensiering av poängdomare
Beslöts att licensiera Martin Lindqvist som poängdomare.
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13. Sanktion av Rumble of the Kings
Beslöts att sanktionera Rumble of the Kings att arrangeras i Stockholm den 20 november 
2009 med Omar Bouiche som tävlingsledare. Arrangören har aviserat att galan kan 
flyttas fram två veckor. Beslöts att sanktionen även gäller för det senare datumet utan 
att ny ansökan behöver göras. Förbundet måste dock meddelas omgående om tävlingen 
flyttas.

14. Licensiering av matchmaker
Beslöts att Kasra Ashhami skall ansvara för matchmaking av 10 matcher under 
överinseende av en godkännande matchmaker och får därefter egen matchmakerlicens. 
Dessa 10 matcher kan inte delas med någon annan.

15. Licensiering av matchmaker
Beslöts att Omar Bouiche skall ansvara för matchmaking av 10 matcher under 
överinseende av en godkännande matchmaker och får därefter egen matchmakerlicens. 
Dessa 10 matcher kan inte delas med någon annan.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Göteborg 2009-06-28

Ordförande Vid protokollet Justerare
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August Wallén Jesper Gunnarson Bobby Rehman
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