
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2018-03-04 kl:21:06 

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 

● Mats Nilsson, Suppleant 

● Arben Latifi, Suppleant 

 

Frånvarande 

 Tor Troéng, Ledamot 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Beslut: Inval av föreningar (Jesper)  

-Södertälje Kamsportsklubb 

-Conde & Champions MMA 

-Spear IF 

-Hilti BJJ Storfors 

Styrelsen bifaller dessa föreningar  

 

6. Beslut – Yrkande om att skicka domare till IMMAF domarkurs 

Madeleine Fagerlind bifalles att delta den 14-15 april 2018 IMMAF internationella 



 

 

domarutbildning i Luxemburg.  

 

7. Status – Stämma 

Påskrift av bokslut skall ske av alla styrelseledamöter och röstlängd inför stämman på 
alla föreningar som har rösträtt finns. Kallelse och dagordning, fullmakt till stämman 
finns på SMMAF hemsida 

 

8. Status: Internationella aktörer (Dick) 

Vi har fört dialog om ACB, Bellator och Cage Warrior.  

 

9.  Status/Beslut – Sponsorer (Dick) 

. Vi har inga påskrivna avtal på sponsorer ännu. Det finns förslag på aktörer som vill 
göra en MMA satsning (landslaget, ligatävlingarna, förbundet och proffs) Vi har fått 
goodiebags till internationella kvinnodagen. 

 

10. Info/Status – Söka pengar för värdegrundsarbete (Tobias, Mats, 

Arben) 

SMMAF undersöker möjligheter att söka pengar från olika fonder för projekt som 
ligger i tiden. Till nästa möte så ska en konkret plan tas fram. 

 

11. Status/Beslut – Landslagsverksamhet (Jörgen ) 

Status Quo. En uppdragsbeskrivning ska framtas.  

 

12. Status – Hemsidan, engelska mm (Jörgen) 

Dialog har förts med Irland och Portugal om svenska MMA modellen. Översättningen 
av hemsidan inväntas. 

 

13. Status – Utbildning (Tor) 

Bordlägges 

 

14. Info/Satus – Internationella Kvinnodagen (Dick) 

Bra marknadsföring på sociala medier. 3 sponsorer finns till eventet. Finns ännu 

platser kvar. 

 

 

15. Info/Status – Disciplinärenden (Jesper) 

Samarbete mellan olika kommittéer. TK tar fram ett rapportformat för avvikelser. DK 



 

 

tar fram vilka sanktioner som skall finnas och bedömningskommittén får i uppdrag att 

hantera ärendena.  

 

16.Info/Status – Uppdatering av regelverk (Jesper) 

Länsstyrelsen har godkänt allt utom 5 rondsmatcher. Regelverket har reviderats för 

klass A, B och nytt regelverk för klass C är framtaget. Regelverken ska börja tillämpas 

fr.o.m. 2018-03-31 i MMA-Ligan ALLSTARS SHOWDOWN 1, Stockholm. 

 

17. Övrigt 

Jesper ska undersöka om ligamatcher kan bokföras i Sherdog. 

Styrelsen för en dialog med Kimura för att försöka lösa ett avtal med dem. För 

närvarande så ligger streaming av ligan på is i avvaktande på en lösning. 

 

18.Nästa möte 

2018-04-01 

 

 

19.Mötets avslutande 

Kl: 22:01 

 

DATUM 2017-03-04 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Jörgen Hamberg 

 


