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Mötesinformation 
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Deltagare: Närvarande 

Christer Ringblom, Ordförande 
Kristian Hacklou  
Kevin Sataki  
Rickard Pettersson  
Andreas Grüner  
 

Dagordning och Protokoll 

Formalia 
1. Christer Ringblom valdes till mötesordförande 
2. Kristian Hacklou valdes till sekreterare 
3. Kevin Sataki valdes till justeringsman 
 

4. Licensiering av domare	
Beslutas att följande regelverk ska gälla för licensiering till svensk domare: 
 

A. Efter godkänd domarutbildning erhåller domaren licens att döma på svenska 
tävlingar.  

a. Domare ska varit aktiva under ett kalenderår för att behålla sin licens. 
b. Domarkommittén inventerar i slutet av kalenderåret över vilka domare 

som varit aktiva. Det sker genom förfrågan via klubbledarna. 
c. Listan över aktuella domare delges på smmaf.se samt shootfighting.se 
d. Listan uppdateras efter godkänd domarutbildning samt i januari varje år. 

Inaktiva domare sållas ut. 
Avgiften för licens ingår i avgiften för domarutbildningen. 

 
B. En domare som varit inaktiv under föregående år kan ansöka om licens. 

Domarkommittén validerar då domarens kompetens. 
Ansökan ska innehålla: 

a. Det särskilda skälet till att domaren varit inaktiv. 
b. Antalet år samt antalet matcher(i Professionell MMA, Amatör MMA klass A 

och MMA klass B) domaren har varit verksam i. 
Vid godkänd ansökan licensieras domaren efter inbetald licensavgift. 

 
C. I de fall domaren inte är en licensierad svensk domare, kan tävlingsarrangören 

ansöka om behovet av att använda sig av domaren för tävlingen till 
Domarkommittén. Domaren skall då skriftligt inkomma med följande uppgifter: 

a. Typ av domare som avses. Poäng- eller Matchdomare? 
b. Hur många matcher. Amatör respektive Professionell MMA? 
c. Nivån på matcherna. Amatör respektive Professionell MMA? 
d. I vilka MMA tävlingar han varit domare. 
e. Personlig referens från det nationella förbundet som kan intyga den 

sökandes uppgifter. 
Det är också till din fördel att hänvisa till de matcher som ligger upplagda på 
internet. 
Vid godkänd ansökan licensieras domaren efter inbetald licensavgift. 
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D. Domarkommittén kan även i övrigt licensiera domare. 
 
 

5. Avgifter domarutbildning	
Beslutas att avgiften för domarutbildning i samtliga regelverk ska vara: 
A. 2 000 kronor för Matchdomare 
B. 1 000 kronor för Poängdomare 
C. 2 500 kronor om deltagaren går både Match- och Poängdomarutbildning vid samma 

tillfälle. 
 
Avgifterna ska betalas var och en för sig. 
 
 
 
Gävle 2015-02-26 
 

  

Ordförande Vid protokollet Justerare 
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Christer Ringblom Kristian Hacklou  
 

Kevin Sataki  
 

 
 
 


