
 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-04-09 kl. 21.00 

TYP AV MÖTE Konstitution  (via telefon) 

 

1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Styrelsen valde Jesper Gunnarson till mötesordförande. 

 

2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Styrelsen valde Lovisa Konradsson till mötessekreterare. 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde Jörgen Hamberg 

 

4. FORMALIA – Närvaro och fullmakter 

Närvarande på mötet var 

 Jesper Gunnarson ordförande 

 Jörgen Hamberg Ledamot 

 Dick Klingemo, Ledamot 

 Lovisa Konradsson, Ledamot 

 Tobias Hall, Ledamot 

 Mats Nilsson, Suppleant 

 Arben Latifi, Suppleant 

 

Frånvarande 

 Tor Troèng, Ledamot 

 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

Punkt 13. Övrigt så deltog ej Jesper Gunnarson  

 

5. FORMALIA – Godkännande av dagordningen 

Dagordningen justerades och godkändes därefter enhälligt. 

 

6. Promatcher i ligan - Beslutspunkt 

Jesper Gunnarson, Tor Troeng och Tobias Hall har utarbetat ett förslag. Vi provar 2-3 

pilottävlingar och förbundet tar kostnaden under piloten. Osäkert hur finansiering för 

framtida matcher ser ut. Med nuvarande inkomstflöde så kan ej förbundet bara 



 

kostnaden för promatcher i ligan. Efter piloten så är den lokala arrangören som får 

finansiera kostnaden via faktura från SMMAF. Se bilaga Reglemente Proffsmatcher i 

ligan Version 0,31  

 Beslut om införande av Promatcher i ligan röstades fram enhälligt 

 Fastställande av finansiering röstades igenom enhälligt 

 

 

7.  Funktionärer i förbundet 

 Informatör 
Införa en informatör som ska ta fram en plan för att lyfta oss och landslaget. 
Förslag på person är Sandra Peterson. Ideellt arbete.  Styrelsen var enhetliga i 
detta beslut att vi ska ha en informatör och styrelsen inväntar CV från Sandra 
inför beslut om person. 
 

 Bedömningskommittén 
Den behöver få nytt liv. Den ska bestå av tre stycken personer som ska bedöma 
protester i MMA-ligan och vid proffsmatcher. Det krävs domarkompetens för 
att ingå i denna kommitté. Jesper Gunnarson tar kontakt med personer som är 
intressanta att ingå i denna kommitté.  

 

 Tävlingskommittén 
Den behöver få nytt liv. Den ska bestå av personer som har varit tävlingsledare. 
Jesper Gunnarson har en AP att ringa runt och summerar namnförslag till 
denna kommitté. 

 

 

 

8.  UFC Information 

 Ansökan om 5 ronders match är inskickad och vi inväntar på besked från 
kampsportsdelegationen.  

 

 3 punksregeln kommer att gälla under UFC då en förändring till 4 punktregel 
som internationellt är vedertagen inte kommer hinnas få beviljad.  

 

 

9. Rapport från EM 

Det blev totalt 4 guld, 4 silver och 5 brons för Sverige i årets EM. Med detta blev 
Sverige återigen bäst i Europa och befäster även sin särställning som bäst även i 
världen! 

Stort grattis till deltagare, medaljörer, coacher och landslagsledning. Fantastiskt bra 
insats! 

Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp och skriva en policy och riktlinjer runt skador 
och hur det ska implementeras på klubbnivå. Förslag på de som ska ingå i 
arbetsgruppen är Tobias Hall från SMMAF, Christian Engval1 från medicinska 
kommittén och en icke namngiven person från tävlingskommittén.  



 

 

10. Budget 

Se förslag på budget i bilaga. Budget fastställs vid Strategimöte 2017-05-27 Vi kan 

dock ge landslaget en första preliminär budget att förhålla sig till så de kan gå vidare 

med årets planering. Den fastställdes på mötet och Jörgen meddelar 

landslagsledningen. 

 

11. Fysiskt möte/Strategimöte 2017-05-27 

Styrelsen ha en del aktiviteter på dagen med fastställande av total budget och en 

strategi för året 2017. 

Vi kombinerar detta med en fysisk aktivitet genom att träna på förslagsvis på Nacka 

dojo. 

 

12. Extra insatt årsmöte 2017-05-27 

Förslag att låna en konferenslokal i UFC hotellet Clarion 

 

13. Övrigt 

Sanktioner För Botkyrka fight night. Se bilaga  

I denna punkt deltog er Jesper Gunnarson. Enhälligt beslut från styrelsen att de får gå 

vidare med denna tävling. 

 

14. Nästa möte 

2017-05-07    kl:21.00–22.00 

 

15. Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 22.05 

 

DATUM 2017-04-09 

ORT STOCKHOLM 

 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

 

Lovisa Konradsson 

 

Jörgen Hamberg 

 

 

 


