
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-10-22 kl:21:05 

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 Jörgen Hamberg  till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande 

● Jörgen Hamberg Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot 

● Tobias Hall, Ledamot 

● Dick Klingemo, Ledamot 

● Arben Latifi, Suppleant 

 

 

Frånvarande 

 Tor Troéng, Ledamot 

 Mats Nilsson, Suppleant 

 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Rapport från underförbundskonferens (Lovisa) 

Lovisa redovisade innehållet från konferensen till de övriga i styrelen 

 

 

 

 



 

 

6. Diskussion/Beslut – Internationell representant från Sverige i IMMAF 
(Jesper) 

SMMAF vill utse en representant till IMMAF. Styrelsen utreder formalia runt detta 
och återkommer med beslut. 

 

7. Diskussion/Beslut – HBTQ kurs (Jesper)  

Hela styrelsen skall göra RFSL webbutbildning i HBTQ till nästa möte. 

 

8.  Status – Sponsorer (Dick) 

SMMAF undersöker om en affärsutvecklare. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som 
bollar idéer, utreda kostnader mm. Återkommer med beslut när vi har mer 
information. Relationen insatsen-kostnader och värde kommer vara entiteter i denna 
utredning. 

 

9. Status – Streaming i ligan (Dick) 

Kimura kommer att utföra sin sista pilotstreaming på Frontier MMA Open 15 i malmö 
28 oktober. De fyra piloterna ska sedan utvärderas och undersökas om hur ett avtal 
och en ev fortsättning kan se ut. 

 

10. Diskussion – Hemsidan, engelska mm.  (Jesper Jörgen) 

Delar av hemsidan kommer att översättas till engelska av Jörgen. Tigerton kommer att 

uppdatera hemsidan. Se över så alla plug-ins fungerar. Skapa en record sida mm som 

är något mer innehållsrik. Typen Sherdog kan funka som modell. 

 

11. Status – Hjärnskador (Tobias) 

Ett förslag har inkommit till styrelsen för remiss. Vår intention är ett den tillsammans 

med den som SB&K inkommit med skall gå ut brett till klubbarna för att 

uppmärksamma och informera hur viktigt det är att respektera och inleda åtgärder 

efter hårda träffar där man misstänker hjärnskakning av någon form. 

 

12. Status – Barnträning MMA (Lovisa och Arben) 

Ett förslag har inkommit till styrelsen för remiss. Styrelsen har till uppgift att 

formulera och ge klubbarna en modell eller rekommendation för hur MMA för yngre 

deltagare kan och bör gå till. 

 

13. Status – Social integration (Arben) 

Ett förslag har inkommit till styrelsen för remiss. Vi ser i förslaget vikten av att kunna 

erbjuda en form av anställning och jobba med individen utifrån denna plattform. 

 

 



 

 

14. Status – ACB (Dick) 

ACB 5 november bordläggs. Det har varit en hel del händelser som inte är klara för att 

kunna genomföra galan och ACB återkommer framåt med besked om hur en ev 

framtida gala kan komma att verkställas 

 

15. Övrigt 

 

 

16. Nästa möte 

2017-11-19 kl:21.00-22.00 

 

17. Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 22:06 

 

DATUM 2017-10-22 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Jörgen Hamberg 

 


