PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2018-08-19 Kl: 21:05

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
● Madelein Fagerlind, Ledamot
● Arben Latifi, Suppleant
● Dick Klingemo, Ledamot
● Mats Nilsson, Suppleant

Frånvarande

Styrelsen beslutsmässig.
5. Beslut: Val av domare till VM
Domarkommittén har nominerat Kevin Sataki samt Madelein Fagerlind att
representera SMMAF som domare under IMMAF World Championships 11-18
november i Manama, Bahrain. Styrelsen biföll denna nominering. Madelein Fagerlind
var ej delaktig i beslutet.

6. Beslut – Inval av föreningar (Jesper)
-IK Starkado
SMMAF har mottagit en ansökan om medlemskap av föreningen IK Starkado.
Styrelsen tog inget beslut utan behöver lite kompletteringar till ansökan som saknas.
7. Diskussion: Asiatiska Öppna
Styrelsen har behandlat en förfrågan om beslutet att ej deltaga i Asiatiska Öppna ska
omvärderas pga att en prissumma till vinnare uppkom. Styrelsen har diskuterat att det
ej blev fler anmälda än förra året så det sportsmannamässiga värdet av denna tävling
ökar ej pga prispengar. Inga som tävlar för Sveriges landslag skall åka utan coach eller
landslagsledning bland annat på grund av säkerhets- och hälsorisker.
8. Diskussion: Utbildningskommittén (Jesper)
Styrelsen utreder innehåll av utbildningen. Styrelsen kontaktar Johan Halldin
angående utformning och upplägg av utbildningen.
9. Diskussion: Tävla i Ring (Jesper)
Styrelsen har erhållit remissvar av domarkommittén angående ärendet att tävla MMA
i ring. Resultatet av domarkommitténs diskussion är att majoriteten av DK:s
medlemmar är mot ett absolut krav på bur. DK framtog höga krav som skall ställas på
säkerhet vid MMA-tävling i ring. Matchdomare måste vara extra alert för att säkra upp
att så inte sker. Arrangören skall se till att extra säkerhetsåtgärder vidtagits för att
förhindra att idrottarna skadar sig.
Skall det genomföras en s.k blandgala förordar DK att arrangören redovisar en
godtagbar säkerhet vid sanktionsansökan. Exempelvis:
- Extra hårt spända ingrep
- Nät mellan podiegolv och nederst ringrepet
- En frilagd säkerhetszon på 2,5 meter runt ringen
- Inga pelare för ljussättning, lejdare m.m i säkerhetszonen
- 200x5 cm tjocka matta i säkerhetszonen. Det går bra med dubbla
kampsportsmattor
- Minst en person / sida i säkerhetszonen, som förhindrar att idrottarna kan
falla igenom repen
Styrelsen tackar för remissvaret. Styrelsen önskar att domarkommittén konkretiserar
hur regelverket i MMA kan se ut vid blandgalor där ring är vald.
10. Status – Streamingupplägg i MMA-ligan (Dick)
Styrelsen tar kontakt med de två aktörer som har visat intresse och undersöker
eventuellt fortsatt samarbete.
11. Status: - Sponsorer (Dick & Jesper)
Styrelsen söker sponsorer för SMMAF med hjälp av vår konsult Peter. En sponsor har

visat stort intresse för att gå in i avtal med SMMAF. Dick och Peter fortsätter arbetet
för att sluta avtal.
12.

Status – Internationella aktörer (Dick)

ACB ställde in sin gala de planerat i Sverige.
Bellator och Babak har startat en dialog om samarbete. Dialog angående organisation
och budget runt tävling har förts. Inga beslut har förekommit.
13.

Status – Hemsidan, engelska mm (Jörgen & Madelein)

Mycket är översatt. Regelverket i MMA-ligan behöver översättas. Arbetet framskrider.
14. Status – Utbildning (Jörgen)
Jörgen har fört dialog med de inblandade aktörerna och styrelsen har tagit ett beslut
att bordlägga denna fråga.
15. Övrigt
-Mediastrategi: Dick, Madelein och Zandra arbetar på innehåll och vad som ska
dokumenteras. Ett förslag skall framtas till nästa styrelsemöte så att allt är färdig till
VM.
-Coachers beteende under Fight Club Rush- FCR 3 2018-08-18: Vid denna proffsgala
så uppförde sig några coacher osportsmannamässigt. Kränkning av matchdomare
förekom. Styrelsen tar kontakt med föreningen och varning om konsekvenser. Steg två
styrelsen ser över regelverket för den tävlande.
19.Nästa möte
2018-09-19

20.Mötets avslutande
Kl: 22:09

DATUM

2018-08-19

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Jesper Gunnarsson

Lovisa Konradsson

Dick Kingemo

