
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-11-19 kl:21:03 

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 Mats Nilsson till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande 

● Jörgen Hamberg Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot 

● Tobias Hall, Ledamot 

● Dick Klingemo, Ledamot 

● Tor Troéng, Ledamot 

● Mats Nilsson, Suppleant 

 

 

Frånvarande 

 

● Arben Latifi, Suppleant 

● Tobias Hall, Ledamot 

 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Bestlut – Sanktion IRFA 13 

Styrelsen godkänner sanktion till IRFA 13.  
Tävlingens namn: IRFA 13 



 

 

Datum:  2018-02-10 
Stad:  Idrottsgatan 2, 75333 Uppsala  
Lokal:  Fyrishov 
Tävlingsarrangör: IF Team Perrys Gym 
Eventarrangör: IRFA AB 
Tävlingsledare: Perry Segerqvist  
 
Matchmaker: Perry Segerqvist  
Matchdomare: Bobby Rehman, Kevin Sataki 
Matchläkare: Zsolt Bond 
Max beräknat antal matcher: 5 pro mma 10 amatör mma 
 

 

6. Beslut - Medlemsansökan "Gentlemannafabriken Kampsportsförening" 

Styrelsen godkänner medlemsansökan av Gentlemannafabriken Kampsportsförening. 

Ordförande Fredrik Löfgren och tränare Robert Landberg med godkänd 

tränarutbildning hos SMMAF steg 1. 

 

7. Diskussion/Beslut – Äskande från landslagstränare 

Styrelsen diskuterade landslagstränare nuvarande roller. Ett äskande inkommit som 
styrelsen har delat i två beslut. Ersättning för VM i Bahrain till Anders Olsson som 
styrelsen bifallit och arvode för 2018 som styrelsen kalkylerar på, återkommer om 
beslut för arvode för 2018. 

 

8. IMMAF VM (Jörgen och Dick) 

● Tävlingen: Fungerade mycket bra på plats. Vi blev bästa nation i år igen. 

Varierande kvalité på domarinsatser under VM. Några missar som inte borde 

förekomma på denna nivå av tävling.  
● General Meeting: IMMAF:s delgav planer för framtiden i form av en föreläsare 

som berörde ämnet fysprofil. Mötet vidrörde också de krav Olympiska 

kommitteens ställer för att bevilja olympisk status. Framträdande i 

diskussionerna var progressionslinje och hur viktigt det är att kunna uppvisa 

en sådan. 
● Vår rapportering: Vi har rapporterat från vårt Instagramkonto. På grund av 

landets begränsade internetuppkoppling mötte inte resultatet ambitionen fullt 

ut. Trots det noterar vi framgång och ytterligare 80 följare i samband med VM-

rapporteringen. Vidare är målet att nå ut till lokal- och nationell media så att 

de rapporterar om våra framgångar under VM. 

 

9.  Status - Sponsorer (Dick) 

En projektgrupp inom styrelsen har framtagit ett förslag att anlita en affärsutvecklare. 
Dennes uppdrag är först och främst att säkra sponsorer, men också jobba med 
corporate social responsibility, medverka i olika hospitalities i samband med galor och 



 

 

event. Det senare ska gynna de lokala arrangörerna också. I nuläget så ska styrelsen 
arbeta fram ett avtalsförslag som vi kan gå vidare med. 

 

10. Info/ Status - Internationella aktörer (Jesper och Dick) 

Styrelsen arbetar med att söka samarbete med olika internationella aktörer. 

 

11. Status- Hemsidan, engelska mm. (Jörgen, Jesper) 

Användarsidan är uppdaterad via Sherdog-modellen. Tävlingsdelen är översatt till 
engelska. All generell information på hemsidan kommer att vara översatt till engelska 
i slutet på december. 

 

12. Status – Hjärnskador (Tobias) 

Ett förslag har inkommit till projektgruppen för remiss. När de fått inkomma med 
synpunkter så kommer styrelsen få ta del av materialet.  

 

13. Status – Barnträning MMA (Lovisa och Arben) 

Revidering och korrigering av materialet skall göras innan nästa styrelsemöte.  

 

14. Status - Utbildning (Tor) 

Landslagstränare och proffsklubbar ska få ta del av utbildning i träningslära och 
fysiologiska tester. Dels för att höja kunskapsnivå och dels för att öka samarbetet 
mellan klubbarna. En plan för 2018 ska jobbas fram. 

 

 

15. Status - SM (Jesper och Lovisa) 

Anmälan till SM är öppen. SM är till för tävlande och den ska bli lite lyxigare än en 
vanlig ligatävling. 

 

16. Status - Ligan 2018 (Jesper) 

Tävlingskommittén har gått ut med ett mail om vem som vill arrangera ligatävlingar 
nästa år. SMMAF kommer att gå ut med samma information på hemsidan. 

 

17.Status - Länsstyrelsen (Jesper) 

Länsstyrelsen har fått vår ansökan och nu inväntar vi deras tre månaders 
handläggningstid av ärendet. 

 

18.Övrigt 

- 

 



 

 

19.Nästa möte 

2017-12-17 kl:21.00-22.00 

 

20.Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 22:07 

 

DATUM 2017-11-19 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Mats Nilsson 

 


