PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2018-10-14 Kl: 21:02

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
● Dick Klingemo, Ledamot
● Mats Nilsson, Suppleant

Frånvarande
● Arben Latifi, Suppleant

Styrelsen beslutsmässig.
5. Beslut: Inval av nya föreningar IK Starkado och Star MMA
Styrelsen valde in två nya föreningar Star MMA och IK Starkado. Godkännes
6. Beslut – Att skicka deltagare till junior VM
Styrelsen beslutade att skicka Millie Eriksson till VM IMMF youth i Bahrain. Hennes
förening står för kostnaden. Godkännes

7. Beslut – Media i samband med VM
Davor Ostrognac tillsammans med Daniel Schälander kommer att rapportera från VM
på SMMAF uppdrag. Godkännes enligt inkommen offert.
8. Beslut – Nya medlemmar i Utbildningskommittén
Styrelsen valde in två nya medlemmar Akira Corassani och Tor Troéng att ingå i UK.
Godkännes av styrelsen. Ett förslag till en certifieringskurs godkännes. Förslag att payand-play ska tillämpas i utbildningskursen.
9. Beslut - Antidopingkonferens
Dopingkommissionen arrangerar den 8 november en antidopingkonferens i
Stockholm. Konferensen är en fortbildning där nyheter presenteras och aktuella frågor
diskuteras men det är också en möjlighet att utbyta erfarenheter, skapa kontakter och
ställa frågor. Styrelsen skickar ingen pga för kortvarsel. Önskar få veta detta i god tid.
10. Diskussion: Mediastrategi (Dick och Madelein)
Tillfällig mediastrategi diskuterades. Den godkännes av styrelsen. Kommuniceras till
landslagsledning och Peter.
11. Status: - Landslag inför VM
Uppladdning på Bosön. Lågt deltagande av landslaget trots att deltagande är
obligatoriskt. Vad kan det bero på? Vad är deltagarna intresserad av att få på
landslagsträffarna? Träffarna sker två till tre gånger per år. Införa ett straff som morot
för att respektera obligatoriska deltagande. Styrelsen önskar få vara med insyn i
innehållet inför landslagsträffarna nästa år. Styrelsen beslutade att på mötet Notice of
the Extraordinary General Assembly meeting of IMMAF rösta nej till IMMAFs förslag
att införa en medlemsavgift.
12.

Status – Streamingupplägget i MMA-ligan (Dick)

Dick har dialog med intressenter där ett förslag att SMMAF står för 50% av kostnaden
och att våra sponsorer skall synas och att det är SMMAF material. Deras sponsorer får
synas endast om de ej är i konflikt med våra sponsorer. Vi inväntar en offert innan vi
kan besluta något i ärendet.
13.

Status: - Sponsorer (Dick)

Det går bra med de sponsorer som vi fått och vi letar fler.
14. Status – Internationella aktörer (Dick)
Bellator: Vi inväntar på att få klart med de sista detaljerna. KSW: Har tagit kontakt
med oss.

15.

Status – Hemsidan, engelska mm (Jörgen & Madelein)

Är på gång.
16. Övrigt
Vid tävling 29 september 2018 AK fighting Championship i Örebro hade vi en incident
från Allstars två coacher som beteende sig otrevligt och hotfullt. Mötet fattade beslut
om att dessa två coacher, Khamzat Girikhanov och Djaba Murtazaliev är avstängda
från allt coachande i SMMAF-sanktionerade tävlingar till och med SM 2018. SMMAF
tar avstånd från allt brottsligt, hotfullt och i övrigt otrevligt beteende. Vi vill ha god
sportslig anda på alla tävlingar som sanktioneras av oss. Jesper för dialog med de
inblandade.
19.Nästa möte
2018-11-18

20.Mötets avslutande
Kl: 22:15

DATUM

2018-10-14

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Jesper Gunnarsson

Lovisa Konradsson

Tobias Hall

