
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2018-06-24 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 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 

● Madelein Fagerlind, Ledamot 

● Mats Nilsson, Suppleant 

 

 

Frånvarande 

 Arben Latifi, Suppleant 

Styrelsen beslutsmässig.  Madelein deltog ej i punkt 5 pga jävig 

 

5. Beslut: Sanktionsansökan Superior Challenge 18 (Jesper) 

Superior Challenge 18 ansökte om sanktion för att anordna tävling 2018-12-01 i 

Victoriahallen Stockholmsmässan. Ansvarig förening Forca Fighting MMA klubb 

Kontaktperson Babak Ashti Eventarrangör Superior Sport & Fashion Sweden AB 

Kontaktperson Babak Ashti Tävlingsledare Fredrik Cedervall Matchmaker Babak 

Ashti Beräknade matcher ca 12st. Sanktionen bifölls av styrelsen. 

 

6. Beslut – Inval av föreningar (Jesper) 



 

 

-Snow MMA 

Snow MMA ansökte om att bli invald i SMMAF. Bifölls av styrelsen. 

 

7. Rapport från EM (Jörgen & Dick) 

-Sportsliga reflektioner 

-Reflektioner kring media 

Sportsliga reflektioner: 4 guld, 2 silver och 3 brons blev ytterligare en succé för 
Sverige. Bättre och bättre har arrangemanget blivit. Vi är kritiska till domslut och 
lämnade in protest i Robin och Heythams matcher. Vi kände att vi fick bra respons på 
vår kritik av IMMAF och att de lyssnade på oss. Vårat landslag och våra domare höll 
en hög kvalité. 
 
Reflektioner kring media: Det är främst MMA landslagets fb och instagram som 
rapporterade dagligen från tävlingen. Sen förde vi diskussion runt vilken media 
strategier vi ska ha i SMMAF. En mediegrupp bestående av Dick, Zandra och Madelein 
bildades och får i uppdrag att ta fram en strategi som gynnar MMA Sverige och 
SMMAF.    

 

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

Det har inte hänt något mer på denna punkt. Förslag har utgått till KIMURA och 

MMANYTT. Mediegruppen fick i uppdrag att utreda denna punkt och eventuellt se sig 

om efter andra samarbetspartners.   

 

9.  Status: - Sponsorer (Dick) 

Vi har fått pengarna för att finansiera tre ateleter. Vi har sökt flera sponsorer och 
inväntar besked. Peters avtal löper ut. Han har uppfyllt de mål som han hade. Vi ska 
tillfråga honom om ett förlängt uppdrag. Dick ska tillsammans med Peter utarbeta ett 
förslag. 

 

10. Status: Internationella aktörer (Dick) 

Inget nytt från Bellator. ACB skickat in matcher. De arrangerar tävlingen i egen regi. 
UFC tyst. OneFC Förfrågan runt invägning och hur de hanterar dehydrering och 
weightcutting och mer information runt detta har skickats ut. Svar inväntas. 

 

11. SB&K Konferens 24:e november i Malmö (Jesper) 

SB&K planerar att genomföra årets SB&K konferens i samband med VM i jujutsu i 
Malmö den 24 november. Varje underförbund kommer kunna representeras av tre 
personer. Skicka detta vidare till er valberedning. Vi kommer med mer information i 
början av hösten. 

 



 

 

12. Status – Hemsida, engelska mm (Jörgen & Madelein) 

Pågående, tävlingsdelen översatt, översättning på ytterligare delar planeras 

 

13. Status – Utbildning (Jörgen) 

Bordlägges till framtiden. Vi måste ta omtag på hur vi tänker. Investerade medel och 
hur de berikar utvecklingen av svensk MMA. 

 

14. Diskussion: Stimulansstöd internationellt utvecklingsarbete 2019 

(Jesper)  

Vi känner vi inte har något projekt som passar in att söka pengar för. Frågan 

bordlägges. 

 

15. Övrigt 

En remiss om att endast bur får förekomma vid MMA tävlingar som arrangeras i 

Sverige har lämnats till DK 

 

16.Nästa möte 

2018-08-19 

 

 

17.Mötets avslutande 

Kl: 22:06 

 

DATUM 2018-06-24 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Jörgen Hamberg 

 


