
 

  

PROTOKOLL  

  

MÖTET AVSER  Svenska MMA-förbundets extra årsstämma 2017  

DATUM OCH TID    Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8 

DELTAGARE             Se röstlängd  

  

1. Mötets öppnande   

Mötet öppnas av Ordförande Jesper Gunnarson kl 10.04 

  

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet   

Röstlängd för mötet fastställdes. Sju röster totalt.  

  

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst  

Mötet ansågs behörigen utlyst.  

  

4. Val av ordförande vid mötet  

Jesper Gunnarson valdes till mötesordförande  

  

5. Val av sekreterare vid mötet  

Lovisa Konradsson 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 Tobias Hall 
och Arben Latifi. 

  

7. Godkännande av dagordningen  

Stämman godkände dagordningen.   

  

8. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsstämman (propositioner)  

Jörgen Hamberg föredrog proposition om att enbart ha en idrott under MMA 
förbundets fana.  Stämman röstar enhälligt ja till den. 

 

Jörgen Hamberg föredrog proposition för deltagande vid svenska mästerskapen i 
MMA. Stämman röstar enhälligt ja till den. 

   

9. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 10:15  



 

  

  

  

  

  

DATUM  27 maj 2017  

ORT  Stockholm  

  

  

Vid protokollet  

  

Lovisa Konradsson  

  

  

  

 
  

  

  

MÖTESORDFÖRANDE  

  

JUSTERARE  

  

JUSTERARE  

  

Jesper Gunnarson 

  

 Arben Latifi 

  

Tobias Hall  

      

  

  

 
  

  



 
 

 

 

Proposition för deltagande vid svenska mästerskapen i MMA 

 

Bakgrund: Sverige tillämpar regeln att svenska mästerskapen är landslagsmeriterande. Det är det 

absolut starkaste objektiva urval vi funnit framgångsrikt. Svenska mästerskapen baseras på svenska 

MMA-ligan och de resultat man där erhåller. En tävlande på svenska MMA-ligan behöver inte vara 

svensk medborgare och kan därför erhålla poäng och i förlängningen vinna SM utan möjlighet att 

representera Sverige i landslagssammanhang där svenska medborgarskap krävs. Hen kan även 

genom poäng i ligan således ta SM meriterande poäng från tävlande med svenskt medborgarskap 

och därigenom äventyra urvalsprocessen och vem som representerar Sverige i 

landslagssammanhang.  

Förslag till förändring: Svenskt medborgarskap för deltagande på Svenska mästerskapen 

Yrkande: Vi har idag SB&K´s stadgar som våra gällande. Vad vi dock förordar är ett tillägg i kap 8 

Tävlingar och punkten 1.2. då det är en landslagsmeriterade tävling 

8 kap Tävlingar 

1 § Deltagande i mästerskapstävlingar 

1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar, 12 kap och övriga 

fastställda tävlingsbestämmelser. All tävlingsverksamhet ska administreras av Förbundets anslutna 

UF. 

1.2 Utländsk medborgare, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år, äger rätt att 

deltaga i SM- och DM-tävlingar 

I SMMAF stadgar idag kan vi läsa  

7 Kap Tävlingar 

1§ Deltagande i mästerskapstävling 

1.1 För deltagande i mästerskapstävlingar gäller 8 kap 1§ i SB&K´s stadgar 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vi föreslår därför följande tillägg till stadgarna enligt nedan: 

Att SMMAF förändrar dessa stadgar och antar förslaget enligt nedan 

7 kap Tävlingar 

1 § Deltagande i mästerskapstävlingar 

1.1 För deltagande i mästerskapstävlingar gäller 8 kap 1 § i SB&K:s 

stadgar. 

1.2 Med undantag för vad i 7 kap § 1 p 1.1 ovan anges, gäller att om det 

inom Förbundet fattats beslut om att uttagning av svenskt landslag 

sker genom uttagning ur deltagare i SM, skall deltagande 

föreningsmedlem vara svensk medborgare. 

 



 
 

 

Proposition om att enbart ha en idrott under MMA förbundets fana 

 

Ett MMA förbund, en idrott 

Bakgrund: Vi hade historiskt när förbundet bildades MMA med två olika stilar benämningar regelverk 

och förbund i Shootfighting och MMA. Vi har genom åren anmodat klubbarna att betala in två olika 

tillhörigheter i shootfighting samt MMA. Vi upplever att icke insatta har haft mycket frågor och 

förvirring runt dessa båda begrepp deras korrelation till varandra. Vi har under 2016 tagit beslut och 

implementerat begreppen MMA klass A och B men då det finns två sporter i stadgarna missat att 

renodla. 

Vi yrkar därför följande:  

Att MMA förbundet stänger den ena sporten med benämning Shootfigting. MMA förbundet 

samordnas till en sport och det är kort och gott MMA 

Att MMA fortsatt omfattas av de två regelverk som de båda sporterna hade och att dessa har 

benämningarna MMA klass B (FD Shootfighting) och MMA klass A (FD Amatör MMA) 

Att båda regelverken har SM status fortsatt 

Att medlemmar i MMA förbundet betalar medlemsavgift till en sport MMA och att Shootfighting till 

fullo försvinner. 

 


