
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2017-12-17 kl:21:02 

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 

● Dick Klingemo, Ledamot 

● Tor Troéng, Ledamot 

● Mats Nilsson, Suppleant 

● Arben Latifi, Suppleant 

● Markus Svensson, adjungerad punkt 1-5 

 

 

Frånvarande 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Satus – Möte med Bellator (Dick och Markus) 

Markus Svensson har inlett kontakt med Bellator. Bellator är intresserade av att 

komma och hålla gala i Sverige. De arbetar med olika modeller. I vissa länder så hyrs 

Bellators varunamn och i andra arrangeras galan helt i egen regi, sedan gör dem 

modeller där mellan. En dedikerad grupp analyserar Bellators önskemål om Sverige 

och sen kommunicerar den gruppen arenainformation och potentiell 



 

 

samverkanspartner för underkort med Bellator samt att säljer in SMMAF 

servicepaket. 

 

6. Status/Beslut – Sponsorer (Dick) 

Vi beslutar enhälligt att gå vidare med ett 6mån avtal med Peter Schramm. Hans 

uppdrag är att vara kommersiellt ansvarig för SMMAF. Han ska arbeta med SMMAF 

som varumärke: Samhällsnytta, Hospitality VIP (företagsevent), marknad/försäljning. 

Han träder i kraft 8 januari 2018 

 

7. Status/Beslut – Äskande från landslagstränaren (Jesper, Jörgen, 

Dick) 

Budget skall kommuniceras med landslagets ledning först innan besluts tas om 
äskandet. 

 

8. Status – Hemsidan, engelska mm (Jörgen) 

Pågående arbete med översättning beräknas vara klart i början på januari 2018 

 

9.  Status – Barnträning MMA (Lovisa o Arben) 

Färdig och publicerad på SMMAF hemsida 

 

10. Status – utbildning (Tor) 

Pågående. Ett utbildningspaket till landslaget i MMA och bland annat Redline och 
Allstars tas fram. Landslaget får två eller tre fler träffar på dessa klubbar där de ska få 
utbyte av professionella utövare. Funderingar på att bjuda in tävlingsaktiva från andra 
klubbar.  

 

11. Status – Ligan 2018 (Jesper) 

Tävlingskommittén har framtagit preliminär lista till gamla och nya arrangörer av 

ligan.  Vi avvaktar att alla klubbar ska bekräfta datum. 

 

12. Status – MMA klass-C (Jesper) 

Ett förslag på regelverk är framtagits. Väldigt likt MMA klass B förutom att slag och 

sparkar mot huvud är otillåtna tekniker.   

 

13. Övrigt 

SMMAF har inlett en dialog med Cage Warriors att ta dem till Sverige för en gala i 

april i Göteborg.  

 



 

 

Styrelsen ska genomgå en HBTQ utbildning tills nästa möte i januari 

 

Diskussion om SMMAF cod of conduct, vilka värdering som ska finnas som SMMAF 

representant i landslaget. SMMAF beslutar vilka som skall ingå i landslaget. 

 

14. Nästa möte 2018-01-14 

kl:21.00-22.11 

 

15.Mötets avslutande 

Vi avslutar mötet 22:07 
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