
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-05-27 kl. 10.30 

TYP AV MÖTE Styrelsemöte/Strategimöte 

 

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 justerare 

Styrelsen valde Tobias Hall och Arben Latifi 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

 Jesper Gunnarson ordförande 

 Jörgen Hamberg Ledamot 

 Dick Klingemo, Ledamot 

 Lovisa Konradsson, Ledamot 

 Tobias Hall, Ledamot 

 Tor Troéng, Ledamot 

 Arben Latifi, Suppleant 

 Benny Thögersen ordförande av valberdningen (utan rösträtt) 

 

Frånvarande 

 Mats Nilsson, Suppleant 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Diskussion- Ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen 

Styrelsen ska ansöka hos Länsstyrelsen om  

 Tillstånd vid Internationell Pro MMA om 38 timmar mellan invägning och 

match. 

 Ett permanent fem ronders tillstånd för Internationell Pro MMA. 

 Ett gemensamt regelverk för amatör MMA som används av IMMAF - UAR 

(Unified Amateur Rules).  

Jesper ska skriva ihop en ansökan som har dessa tre punkter. 

 



 

 

 

 

6. Information - Pågående aktiviteter i kommittéer 

Bedömningskommittén. 

 Ordförande – Rebin Saber 

 Ledamot – Robert Sundell 

 Ledamot – Måns Nilsson 
 Ledamot – Tom Qvarfordt 

Denna kommitté är händelsestyrd. Har i uppdrag att utforma en metod för hur de ska 
hantera en protest. Utforma ett format för protester. Bistå i hantering av alla protester 
från amatörnivå till internationell proffsnivå.  

Tävlingskommittén 
 

 Ordförande – Andreas Wahldahl 

 Ledamot – Roger Gustafsson 

 Ledamot – Patrik Hjulström 

 Ledamot – Niclas Randquist 

 Ledamot - Markus Svensson 

 Ledamot – Jonatan Pilerot 

De har kommit igång med sitt arbete. Aktuellt är att reglemente för SM utarbetas i 
form av en remiss. En ungdomsliga MMA klass C för 16-17 åriga.  

 

7.  Information- projekt säkerhetstänkande och hjärnskador 

Detta projekt ska framta en handlingsplan runt säkerhetstänkande och hjärnskador i 
MMA. Riktlinjer och utbildning till klubbar och instruktörer. Klubbarna är ansvariga 
att sköta om sina medlemmar och se till att de tävlande tävlar i så bra fysiskt tillstånd 
som möjligt. Reda ut alla aspekter runt slag och spark mot huvud. Vad säger 
forskningen? Utforma en kampanj för att påverka klubbars attityd. 

 

8.  Information- SMMAF:s historia 

Jesper berättade förbundets historia. Resumé i punktform 

 Svenska Mixed Martial Arts Förbundet (SMMAF) bildades den 27 mars 2007. 
Syftet med förbundet är att administrera och främja svensk Mixed Martial Arts 
(MMA). 

 SMMAF avser gör detta genom att samla alla svenska MMA-föreningar som 
medlemmar i förbundet samt genom att administrera och förvalta ett flertal 
olika MMA-regelverk. 

 MMA är sedan 90-talet en väletablerad idrott i Sverige. Den första renodlade 
MMA-föreningen grundades hösten 1995. På amatörnivå har MMA-tävlingar 
arrangerats sedan 1997 och på professionell nivå sedan 2003. SMMAF bedriver 
en mycket välordnad och säker tävlingsverksamhet som innehar statligt 
tillstånd under tillsyn av länsstyrelsen i Örebro. 

 När SMMAF bildades i mars 2007 anslöt sig 57 föreningar redan under den 
första månaden. 



 

 

 Detta innebär att MMA är den åttonde största kampsporten av drygt 25 
etablerade kampsporter i Sverige. Endast boxning, brottning, judo, karate, ju-
jutsu, wushu och WTF taekwondo är större. SMMAFs styrelse och övriga 
funktionärer tillhör Europas mest erfarna MMA-instruktörer, domare, 
arrangörer och utövare. 

 Den 15 mars 2008 valdes MMA in som idrott av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets (SB&K) årsmöte. Idrotten MMA var därmed ansluten 
till Riksidrottsförbundet (RF). 

 Den 21 mars 2009 valdes SMMAF enhälligt in som underförbund till Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) av årsmötet. Detta innebar att SMMAF 
blev anslutet till RF och att idrotten MMA integrerades helt i den svenska 
idrottsrörelsen. 

 Den 16 april 2009 erhöll SMMAF ett statligt tillsvidare tillstånd att arrangera 
matcher i professionell MMA. 

 Den 10 oktober 2010 erhöll SMMAF ett statligt tillsvidare tillstånd att 
arrangera matcher i amatör MMA. 

 Den 3 december 2010 erhöll SMMAF ett statligt tillsvidare tillstånd att 
arrangera matcher i internationell professionell MMA. 

 

 

 

9. Status – Organisations inom förbundet 

Förbundet  har styrelsen som behandlar övergripande frågor. Sen har förbundet  
kommittéer som tar hand om de dagliga frågor som uppkommer inom sina respektive 
områden. I nuläget så har förbundet  inga planer på att omorganisera oss. 

Styrelsen  ska göra det attraktivt att arbeta för förbundet. Göra reklam och lyfta 
enskilda individer. Arbetet ska ha MMA och fighters i fokus. Det ska märkas och gynna 
alla klubbar och utövare. 

Vi undersöker hur vi ska kunna bredda matchmakerrollen. Utbilda nya personer till 
matchmaker. 

Landslaget ska utarbeta ett förslag till en landslagskommitté. Förtydliga på papper alla 
roller i landslaget. Utveckla landslaget i dialogform med individerna som ingår. Äska 
pengar för utbildning av coacher och tränare. Central utbildningssatsning(?). Jörgen 
skriver ned ett förslag. Hur ska vi vårda och bibehålla världens bästa amatörlandslag? 
Hur kan förbundet hjälpa till med media, utbildning och sponsorer? 

Lovisa och Arben utarbetar ett förslag om förbundets riktlinjer vid barnträning inom 
MMA. 

Arben utarbetar ett förslag runt integration inom MMA. Hur kan förbundet hjälpa och 
stötta nyanlända och ta tillvara på den kompentens som de kan tillföra svensk MMA. 

Hur ska vi ta tillvara på den kompetens som finns i svensk MMA? Behöver man åka till 
USA för att bli bra på MMA? Vad är klubbarna i USA:s framgångsrecept?? Vad har vi 
för goda exempel i Sverige? 

 

 



 

 

10. Övrigt 

 

 

11. Nästa möte 

2017-06-04 kl:21.00-22.00 

 

10. Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 14.30 

 

DATUM 2017-05-27 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

JUSTERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Tobias Hall/Arben Latifi 

 


