
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2018-02-11 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 

● Arben Latifi, Suppleant 

 

Frånvarande 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Beslut: Inval av föreningar (Jesper)  

-Edge Striking 

-Märsta Alliance 

-Dala BJJ 

Styrelsen bifaller dessa föreningar  

 

6. Beslut – Sanktion Superior Challenge 17 (datumändring) – (Jesper) 

Styrelsen bifaller datumbyte av Superior Challenge till 19 maj. Lokal: Cirkus 



 

 

Stockholm. I övrigt ingen skillnad från den tidigare sanktionen. 

 

7. Diskussion – Stämma – Verksamhetsplan – Budget –  

Kampsportsgala (Jesper) 

17 mars är SMMAF stämma i Stockholm. Styrelsen bifaller de förslag till 
verksamhetsplan och budget som inkommit. Presenteras på stämman. Styrelsen 
kommer delta i kampsportsgalan på kvällen. Ingen motion har inkommit. 

 

8. Diskussion: Internationella aktörer (Dick) 

Kort diskussion om Cage Warriors evenemang i Göteborg 28/4 

 

Bellator har inlett dialog med Babak och uppföljningsmöte sker i mars i London. 

Styrelsen inväntar mer konkreta planer. 

 

9.  Status – Sponsorer (Dick) 

Vi är uppstartsläge men Peter Schramm har redan haft kontakter med ett antal företag 
och presenterat offerter som han väntar svar på. Han rapporterar veckovis till 
styrelsen genom ordförande.  

 

10. Status/Beslut – Landslagsverksamhet (Jörgen) 

Landslaget hade ett bra uppstartsläger på Bosön. Där beslutades att Asiatiska öppna i 
kina uteblir. De pengarna kan vikas till resor och uppehälle för atleterna till 
lägerverksamhet. Jörgen, Anders och Dick har i uppdrag att få fram en ny sponsor av 
utrustning/kläder till landslaget. 

 

11. Status – Hemsidan, engelska mm (Jörgen) 

Bordlägges 

 

12. Status – Utbildning (Tor) 

Första utbildningsträff för landslaget i Stockholm på Allstars i vår och en i höst på 
Redline i Malmö. Hela utbildningsförslaget med budget skall vara klart till nästa möte. 

 

13. Diskussion – Reflektioner av ekonomiska utfallet 2017 (Dick) 

Pengar för play and pay modellen har uteblivit från klubbar som har medlemmar i 
landslaget. En stor sponsor har gått i konkurs och sponsorpengar som de är skyldig 
SMMAF uteblivit. Styrelsen ska vidta åtgärder så att pay and play modellen fungerar i 
fortsättningen. Med avdrag för det ovan nämnda gick året annars enligt budget och ett 
plus med UFC. 



 

 

 

14. Diskussion – Regler och konsekvenser för Coacher för beteende vid 

MMA ligan tävlingar 

Styrelsen ska framta disciplinåtgärder till eventuella framtida incidenter. 

 

 

15.Övrigt 

SMMAF ansökan till länsstyrelsen om regeländringar beviljades förutom punkten om 

fem ronders matcher. Lagstiftningen stipulerar en matchtid på högst 12 min och därav 

blir en matchtid på 25min mot svensk lag. SMMAF får fortsätta att ansöka tillstånd vid 

internationella pro matcher. Domarkommittén kommer uppdatera regelverket i linje 

med de godkända ändringarna och ett datum från när de gäller kommer att 

kommuniceras.  

 

 

16.Nästa möte 

2018-03-04 

 

17.Mötets avslutande 

Kl: 22:07 

 

DATUM 2017-02-11 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Mats Nilsson 

 


