
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-09-24 kl:21:04 

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 till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande 

● Jörgen Hamberg Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot 

● Tobias Hall, Ledamot 

● Tor Troéng, Ledamot 

● Dick Klingemo, Ledamot 

● Mats Nilsson, Suppleant  

 

 

Frånvarande 

● Arben Latifi, Suppleant 

 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Info/Beslut – SM 2017 (Jesper) 

Inför SM så skickades det ut i augusti 2017 ett reglemente för SM och en förfrågan om 

vilken klubb som vill arrangera. Styrelsen har beslutat att SM arrangeras av Nexus i 

Stockholm 9-10 december 2017. Information om detaljer kommer inom kort. 

 

 



 

 

 

6. Info – ändringar i regler (Jesper) 

Domarkommittén har reviderat samtliga regelverk  för svensk MMA. Motivering för 
Länsstyrelsen kommer att gå ut på remiss innan ansökan skickas in till densamma. 

 

 

7. Status – Sponsorer (Dick)  

SMMAF undersöker och utvärderar sponsorer. En plan avseende behov och innebörd 
av sponsring är under konstruktion.   Arbetet med att få fram nya avtal av stora och 
små sponsorer är under framskridande. 

 

8.  Status – Streaming i ligan (Dick) 

Två piloter är genomförda av Kimura. Den i Västerås är uppe i 8000 visningar och 
Stockholm 6000 visningar. Det visar på att det finns ett stort intresse. Nu återstår 
Nyköping och Malmö sen ska vi utvärdera hur piloten har gått och hur ett eventuellt 
samarbete på årlig basis skulle se ut. 

 

9. Diskussion – Hemsidan  

 Jörgen ska skapa texter och dokument på engelska till hemsidan. En ansvarig för 
tekniska uppdateringar av hemsidan återkommer vi med information om när vi har ett 
förslag från leverantören. 

 

10. Status – Hjärnskador (Tobias) 

Ett reglemente har framtagits av SBK runt hjärnskador. SMMAF projektgrupp ska nu 

revidera vårt förslag som styrelsen ska få ta del av. 

 

11. Status – Barnträning (Lovisa och Arben) 

Lovisa är inbjuden att ingå i Svenska budo & kampsportsförbundets projektgrupp med 

att ta fram riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom SB&K som bygger på 

rörelseglädje och rörelseintelligens- riktlinjer som är anpassade efter alla våra idrotter. 

Vi vill skapa en samsyn inom hela SB&K för hur barn och ungdomsverksamhet kan 

bedrivas. Det är ett utvecklingsprojekt med fokus på Physical Literacy och IL 2017-

2019 som ska ligga i linje med detta projekt. 

 

Undertiden reviderar vi SMMAF riktlinjer på sportsspecifik nivå 

 

12. Status – Social integration (Arben) 

Utgår 

 

  



 

 

 

13. Status – Utbildning (Tor) 

En förfrågan har utgått till enskilda individer att ingå i en projektgrupp om utbildning 

och träningslära. Samla Amatör landslaget, proffs och proffsklubbar i en satsning att 

få en samsyn och samarbete inom MMA Sverige. Styrelsen har gett Tor godkännande 

för att start upp arbetsgruppen. 

 

 

 

14. Status – ACB (Dick) 

Funktionärer är utsedda och godkända av arrangören. Ett medicinskt team har utsetts. 

Inväntar matcher för att fastställa en matchlista. 

 

15.Beslut – DK utbildning  

SMMAF har beslutat att skicka Mattias Sjödén och Rebin Saber på IMMAF:s 

domarutbildning i Polen 30 september-1 oktober. De har fått i uppdrag att 

dokumentera sina upplevelser för exponering i sociala media. 

 

16. Övrigt 

SB&K har stämma den 17 mars 2018. SMMAF beslutar att ha sin stämma samma 

datum.  

 

Vi ska promota inför stämman att utmärkelser går att får för årets prestation, årets 

förening och årets ledare 

 

17. Nästa möte 

2017-10-22 kl:21.00-22.00 

 

18. Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 22.08 

 

DATUM 2017-09-25 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

JUSTERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Dick Klingemo 

 


