
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-07-02 kl. 21.00 

TYP AV MÖTE Styrelsemöte 

 

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 Dick Klingemo 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande 

● Jörgen Hamberg Ledamot 

● Dick Klingemo, Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot 

● Tor Troéng, Ledamot 

● Arben Latifi, Suppleant närvarade vid punkt 11 

● Mats Nilsson, Suppleant  

 

 

Frånvarande 

● Tobias Hall, Ledamot 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Beslut – kommunikatör på plats på VM 

Styrelsen beslutar att skicka Zandra som kommunikatör på IMMAF WORLD i Bahrain 

11 - 20 november. Bra att ha en SMMAF representant som samarbetar med IMMAF 

och SBK. En tydlig arbetsplan utarbetas i förväg vad som förväntas för resultat av 

denna resa. 

 

 

 



 

 

6. Beslut - Domarutbildning (Jesper) 

Kostnaden för kursen har dubblerats, så det är inte aktuellt längre med IMMAFs 
domarutbildning. 

 

 

7. Status- Promatcher i ligan (Jesper) 

Tigertone testar hemsidan och de följer tidsplan och kostnad. Promatcher i Malmö, 
Umeå och Skövde går enligt planen. 

 

8.  Status-landslaget (Jörgen) 

En kort utvärdering av Asian Open där SMMAF anser att kostnaden inte är i 
proportion till det som levererades i form av boende, mat och matchning av 
motståndare. SMMAF ska stödja tävlingar som är fulltecknade. Där det idrottsliga 
värdet råder över kommersiella krafter. EM och VM är högre prestige, fulltecknad 
tävling, mer PR och publicitet och mer meriterande. Dessa två tävlingar anser 
styrelsen att Sverige ska satsa på. SMMAF ska kommunicera sina ståndpunkter mot 
IMMAF.  Svenska landslaget hade bra stämning i truppen levererade medaljplatser på 
denna tävling. 

 

9. Status – Ansökan till Länsstyrelsen (Jesper) 

Ej påbörjad. Återupptas i höst igen. 

 

10.  Status – Barnträning MMA (Lovisa o Arben) 

Ett förslag är skrivet som styrelsen ska läsa igenom och komma med synpunkter på till 

nästa möte. Styrelsen vill uppmuntra barnträning i MMA. 

 

11.  Status – Social integration (Arben) 

Arben har skrivit ett förslag till styrelsen hur klubbar kan arbeta med social 

integration. Hur klubbar, samhället och individen vinner på social integration. Något 

som flera klubbar redan arbetar med i dagsläget. Är nu på remiss hos styrelsen 

parallellt med att Arben skriver vidare, framförallt en beskrivning av ett exempel. 

 

12. Status – Reglemente SM (Jesper) 

Tävlingskommittén arbetar med ett förslag till reglemente. 

 

13. Status – Bedömningskommittén (Jesper) 

Ingen ny status. De arbetar på ett reglemente på hur protester skall hanteras. 

 

14. Status – Utbildning (Tor) 

Ingen ny status. En handlingsplan på hur elitträning, utbildning och landslagsträning 

ska utformas skall skrivas. 



 

 

 

 

15. Övrigt 

Kimura och styrelsen har haft ett uppföljningsmöte. Visionen att Kimura ska live-

streama  alla ligamatcher från och med i höst kvarstår. 10 september i Västerås är först 

ut. Två eller tre tävlingar till tror vi det blir under 2017. Sponsorer ska täcka kostnaden 

så att SMMAF och Kimura går med plus minus noll. Full gång med denna pilot. 

 

16. Nästa möte 

2017-07-30 kl:21.00-22.00 

 

10. Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 22:04 

 

DATUM 2017-07-02 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

JUSTERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Dick Klingemo 

 


