
 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Svenska MMA-förbundets årsstämma 2017 

DATUM OCH TID World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70 

DELTAGARE Se röstlängd 

 

1. Mötets öppnande  

Mötet öppnas av Vice Ordförande Erika Mattsson kl 10.00 

 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet  

Röstlängd för mötet fastställdes. 

 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet ansågs behörigen utlyst. Dock har alla underlag (rapporter, propositioner etc) inte 
anslagits på hemsidan i tid. Avgående styrelse upplyser om skälen till det då bytet av 
ordförande skapat stora administrativa utmaningar den senaste tiden. Stämman beslutade att 
beslut avseende varje enskilt dokuments giltighet tas när det behandlas enligt dagordningen.  

 

4. Val av ordförande vid mötet 

Erika Mattsson valdes till mötesordförande 

 

5. Val av sekreterare vid mötet 

Hanna Sillén valdes till mötessekreterare 

 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets 
protokoll, samt val av två rösträknare 

Som justeringsmän (jämte mötesordförande) tillika rösträknare valdes Anders Ohlsson och 
George Sallfeldt  

 

7. Godkännande av dagordningen 

Stämman godkände dagordningen.  Vice ordförande Erika Mattsson passar även på att 
informera om Johans Halldins förtida avgång pga. allvarlig sjukdom inom familjen. Hon tackar 
honom å styrelsens och Förbundets vägnar för allt hans arbete i förbundet. 

 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Tillförordnad Ordförande Jörgen Hamberg föredrog verksamhetsberättelsen. Kassör Dick 
Klingemo föredrog den ekonomiska rapporten. Dick lade vikt vid svårigheterna för SMMAF att 
ha tillförlitlig ekonomisk översikt på grund av felaktiga konteringar och begränsande 
rapporter som kommer från bokföringsbyrån utsedd av RF. Landslagsledningen presenterade 
kortfattat året med landslaget och planerna framåt. Verksamhetsberättelsen godkändes.  



 

 

9. Föredragande avförvaltningsberättelse 

Kassör Dick Klingemo föredrog förvaltningsberättelsen. Dokumentet fanns inte med bland de 
bifogade underlagen vid mötet men har däremot funnits anslaget på hemsidan och anses 
därför behörigt. På grund av de tidigare nämnda svårigheterna till ekonomisk översikt finns få 
slutsatser att dra. Förbundet visar under året i princip ett nollresultat. Förvaltningsberättelsen 
godkändes. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Tillförordnad Ordförande Jörgen Hamberg presenterade kort revisorernas berättelse och den 
godkändes. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 

Styrelsen hade antagit två propositioner men de anslogs inte på hemsidan i tid. Därför kan 
stämman inte ta beslut på dessa underlag. Stämman beslutar att ändå ta upp frågorna till 
diskussion för att kunna avlägga gillande eller ogillande som kan vägleda framtida behandling 
av frågorna. 

a. Proposition angående utländska medborgare på SM. Tillförordnad Ordförande Jörgen 
Hamberg föredrog propositionen. Denna fråga kräver en stadgeändring. Mötet 
uttrycker sitt gillande för förslaget. George Sallfeldt föreslår att det tas som 
vägledning för beslut under en extra stämma som bör kallas av tillträdande styrelse. 
Mötet uttrycker sitt gillande för förslaget att tillträdande styrelse bör kalla till en extra 
stämma för att skyndsamt avhandla frågan.  

b. Proposition avseende borttagning av idrotten Shootfighting. Tillförordnad Ordförande 
Jörgen Hamberg föredrog propositionen. Mötet uttrycker sitt gillande för förslaget. 

 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enl 3 kap 7 § inkommit 

till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 

förbundsstyrelsen 

Inga motioner har inkommit. 

 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Avgående styrelse har tagit fram rekommendationer avseende sex områden för 
verksamheten att fokusera på samt till dem hörande förslag på konkreta åtgärder. Dessa 
områden är: 1)Vision/Verksamhetsidé, 2) Bredda karriärstegen inom MMA, 3) Fler aktiva 
inom Förbundet, 4) Informationsflöden, 5) Ökade intäkter och 6) Ekonomisk redovisning. Vice 
Ordförande Erika Mattsson föredrog kort verksamhetsplanen vilken fastställdes av stämman. 

 

 



 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för 

nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat 

om för samma medlemmar 

Det beslutades att avgiften blir samma för 2017, dvs 108 kronor. Styrelsen yrkade för att 
avgiften inte höjs utan att MMA fortsatt ska vara en idrott med låga ekonomiska 
inträdesbarriärer. Stämman ansåg att det viktigaste är att få föreningarna att betala för alla 
sina medlemmar snarare än att höja avgiften. Stämman diskuterade även möjligheten till 
fyllnadsinbetalning under året då föreningarna kanske inte vet i början på året hur många 
medlemmar de kommer att få.  

 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande 

verksamhetsår 

Stämman beslutade att inte fastställa några extraavgifter 

 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 

Stämman beslutades att det inte ska utgå några styrelsearvoden. 

 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Stämman beslutade att budgeten för innevarande verksamhetsår arbetas fram av den nya 
styrelsen. 

 

19. Val av ordförande i Förbundet 

Ordförande för Valberedningen Benny Thögersen föredrog Valberedningens förslag.  
Jesper Gunnarson valdes till Ordförande.  

 

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 

Ordförande för Valberedningen Benny Thögersen föredrog Valberedningens förslag. 
Följande ledamöter valdes:  

Jörgen Hamberg 
Dick Klingemo 
Tor Troèng 
Lovisa Konradsson 
Tobias Hall 

Följande suppleanter valdes: 
Mats Nilsson 
Arben Latifi 

 

21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet 

övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

Benny Thögersen valdes till Ordförande i valberedningen. Som suppleant valdes Niclas 
Randquist. Till den andra suppleantplatsen fanns inget förslag och platsen är därmed vakant, 
stämman yrkar att tillträdande styrelse tillsätter den via interimistiskt val snarast möjligt.  



 

 

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse 

Jim Bergman valdes till revisor och den andra revisorn lämnas till att utses av SB&Ks 
Förbundsstyrelse.  

 

23. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet klockan 11.31 

 

 

 

 

DATUM 25 mars 2017 

ORT Stockholm 

 

 

Vid protokollet 

 
Hanna Sillén 
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