
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2018-05-27 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 Tobias Hall till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande 

● Jörgen Hamberg Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot 

● Tobias Hall, Ledamot 

● Madelein Fagerlind, Ledamot 

● Arben Latifi, Suppleant 

● Mats Nilsson, Suppleant 

 

 

Frånvarande 

 Dick Klingemo, Ledamot 

 

Styrelsen beslutsmässig.  På punkt 5 och 8 är Jörgen Hamberg jävig och deltog ej 

under dessa punkter. 

 

5. Beslut: SM 2018 (Jesper) 

Tävlingskommittén har tillfrågat alla arrangörer i ligan om att arrangera SM 2018, 

som är planerad till helgen vecka 4 2019. Västerås var den enda klubben som ansökte 

om SM med motivering: -Västerås Fightclub är intresserade att arrangera SM i år 

som är tänkt att gå av stapeln 26-27 januari. Med det vill vi anmäla vårt intresse 

som en möjlig kandidat. Som resonemang anför vi att vi uppfyller alla krav man har 



 

 

på ex burens beskaffenhet, lokaler etc. Placeringen är mitt mellan i MMA Sverige och 

många är hyffsat nära. Avståndet från Stockholm är en fördel då priser för boende 

och mat lägre och utbudet gott. Kommunen ställer sig bakom och vissa sanktioner 

för lokaler etc är överenskomna. Styrelsen bifaller denna proposition. Jörgen deltog 

ej i denna punkt. 

 

6. Beslut – Inval av föreningar (Jesper) 
-Jönköping Grappling Academy 

Styrelsen beslutade att föreningarna väljs in. 

 

7. Beslut – Yrkande från TK – antal coacher per klubb (Jesper) 

TK har efter egna erfarenheter och andra klubbars uppgifter sett ett problem där 
enbart två tränare och en domare får följa med från varje klubb.  Om en klubb har haft 
många tävlande har det varit svårt för tränare att hinna förbereda sina tävlande 
korrekt. Ofta får de klubbar som har råd betala inträde för några av sina tränare. Syfte: 
Att underlätta för tävlande klubbar med större antal tävlande. Undvika att det är en 
ekonomisk förutsättning om man som tävlande får hjälp och stöd i sina förberedelser 
inför tävling. 
 
Styrelsen beslutade att antal tränare en klubb har rätt till fritt inträde för ska efter 
införande vara enligt följande: 
1-3 tävlande = 2 tränare 
4-5 tävlande = 3 tränare 
6-7 tävlande = 4 tränare 
8-9 tävlande = 5 tränare 
10 tävlande = 6 tränare 
12+ tävlande = 7 tränare 
 
1 September på Kaisho Battle kommer ovanstående genomföras. 

 

8. Beslut – Sanktionsansökan FCR3 (Jesper) 

Styrelsen biföll sanktionsansökan angående tävlingen FCR3. Datum: 2018-08-18 Stad 

Västerås Lokal: Bombardier Arena C-Hall Tävlingsarrangör: Västerås FightClub 

Eventarrangör: Västerås FightClub Tävlingsledare: Jörgen Hamberg Matchmaker: 

Jörgen Segerlind. 5 pro MMA och 10 amatör MMA beräknas. Jörgen deltog ej i denna 

punkt. 

 

9. Beslut – Sanktionsansökan AKF 1 (Jesper) 

Styrelsen biföll sanktionsansökan angående tävlingen AKF1. Datum: 2018-09-29 Stad 
Örebro Lokal: Conventum Arena Tävlingsarrangör: Akademi Nord Eventarrangör: AK 
Event Group Tävlingsledare Patrik Hjulström. Matchmaker: Jörgen Segerlind 14 klass 
A matcher i MMA beräknas 

 



 

 

10.  Status – Streamingupplägg i MMA-ligan (Dick) 

Styrelsen håller dialog med MMAnytt. Vi har gått igenom vad som krävs och 
upplägget. Inget beslut har tagits och vi avvaktar vidare information. 

 

11. Status: - Sponsorer (Dick & Jesper) 

Ärendet är under utredning. SMMAF har omförhandlat sitt avtal med Rizk och jurister 
går igenom underlaget innan beslut fattas. Earnit löser overaller till landslaget. De är 
under tillverkning. 

 

12. Status – Internationella aktörer (Dick) 

ACB är tysta. 
 
Cagewarriors överlag nöjda med sin debut i Sverige.  
 
Bellator är tysta 
 
UFC har bokat upp alla sina tänkta galor i Europa för i år. 

 

13. Status – Söka pengar för värdegrundsarbete (Tobias,  Mats, Arben) 

Vi bordlägger detta ärende till framtiden när vi har ett projekt som vi kan ansöka 
pengar till. Tobias, Mats och Arben ska avlägga en slutrapport. 

 

14. Status – Landslagsverksamhet i allmänhet (Jörgen) 

EM truppen är uttagen och förberedelser pågår inför detta. Allt flyter på bra.  

 

15. Status – Hemsidan, engelska mm (Jörgen & Madelein) 

Tävlingsdelen är översatt och Christer samt Johan ska översätta reglerna. Sen ska det 

till remiss hos styrelsen och ut på hemsidan. 

 

16.Status – Utbildning (Jörgen) 

Status Quo 

 

17.Info/Status – Disciplinärenden (Jesper) 

Status Quo 

 

18. Övrigt 

 

 



 

 

19.Nästa möte 

2018-06-24 

 

 

20.Mötets avslutande 

Kl: 21:42 

 

DATUM 2017-05-27 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Tobias Hall 

 


