
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2018-11-18 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 till Jörgen Hamberg 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 

● Arben Latifi, Suppleant  

 

 

Frånvarande 

 

 

 

Styrelsen beslutsmässig.  Jörgen Hamberg deltog ej på punkt 5 pga jävig. 

 

5. Beslut: Sanktion Fight Club Rush 4 (Jesper) 

Tävlingens namn:FCR 4 
Datum:2019-01-27 
Stad:Västerås 
Lokal:Bombardier Arena C-Hall 
Tävlingsarrangör: Västerås FightClub 



 

 

Eventarrangör: Västerås FightClub 
Tävlingsledare: Jörgen Hamberg 
  
Matchmaker: Jörgen Segerlind ( Hamberg Lärling) 
Matchdomare: Andreas Gruner 
Matchläkare: Hassan Shabana 
Beräknat max antal matcher: 5-6 pro MMA tävlingar efter SM finalerna 
  
Bakgrund: Vi arrangerar förbundets avslutande tävling SM med två dagar 26-27 
Januari 2019. Vi avser då som en avslutning köra 5-6 Professionella kamper som ett 
avslutande nummer på detta arrangemang men som ett eget sådant såklart. 
  
Målsättning: Att ge fler möjligheter för svenskar att tävla på den professionella arenan 
samt att berika staden med ett kulturutbud i den här formen. 
  
Säkerhet och åtaganden: 
Tävlingen kommer arrangeras I enlighet med regelverket från Svenska MMA 
förbundet(SMMAF) avseende amatör MMA samt Svensk Pro MMA. Matcherna 
kommer hållas i en godkänd MMA ring (Bur) Arrangören tillhandahåller godkända 
tävlingshandskar. 
Invägning för de tävlande kommer ske enligt följande: 
Pro MMA: Senast 3 timmar och tidigast 32 timmar innan matchstart 
Amatör MMA: Senast 1 timme innan match och tidigast 12 timmar innan matchstart 
Tävlingsläkaren kommer undersöka samtliga tävlanden för att bedöma status 
avseende psykisk och fysisk kondition på de tävlande. Om läkaren bedömer att det 
finns anmärkning av betydelse kommer den tävlande inte tillåtas tävla. 
Säkerheten på lokalerna är vedertagna och har återkommande event av denna storlek. 
Utrymningsvägar, hjärtstartare, brandsläckare etc. är säkerställda av Västerås stad 
som driver anläggningen och den har god renommé 
 

Styrelsen godkände sanktionen 

 

6. Beslut: C-klass matcher på SM (Jesper) 

Vi beslutade att det ska vara C-klass i SM. 

 

7. Beslut: Avtal med Peter Schram (Dick)   

Bakgrund/Framtid 
PS Sportmanagement (Peter Schramm) och SMMAF, har sedan starten januari 2018 
haft en tydlig målsättning med samarbetet mellan parterna. Dvs utveckla och bygga 
förutsättningar för SMMAF gällande den kommersiella verksamheten. Parterna har 
kommit överens om en fortsättning, där intentionen för ett långsiktigt samarbete 
finns. 
  
Rollbeskrivning- Kommersiellt ansvarig SMMAF 
Samhällsnytta – Strategier 
Vara med tillsammans med SMMAF och bygga vidare på CSR och projektet för 
samhällsnyttan. Dvs integration och jämställdhet 
  



 

 

Hospitality VIP (företagsevent) 
Jobba fram attraktiva hospitality arrangemang, och implementera dessa i samband 
med MMA-ligan eller andra galor. 
  
Marknad/försäljning 
- Förväntat budgetmål 500.000 SEK, från Okt-Mar 2018 (halvår) 
helår Okt-Okt 2019, förväntat budgetmål 1.0 milj 
- Ha ambitionen att hitta en huvudpartner för SMAAF 
- Uppdatera SMAAF med en statusuppdatering, där man redogör kring arbetet under 
veckan som gått. 
- Hjälpa SMMAF att hitta en materialsponsor till Svenska landslaget 
- Konsulten skall även vara behjälplig med att sprida och marknadsföra SMMAF 
- Delta i framtida sponsorträffar, och representera SMMAF 
  
     Överenskommelse 
SMMAF (uppdragsgivare) har skyldighet att enligt överenskommelse med Peter 
Schramm, betala ut ett konsultarvode varje månad. Vilket består i 280 Kr/h samt 
provision på intecknad försäljning. Provisionen består i 10% av all försäljning, ej 
barter avtal. 
  
Arbetstiden skall minst uppnå 20 h/vecka för konsulten. Konsulten har även rätt att 
utföra andra ”icke” konkurrerande uppdrag för att uppnå en heltidstjänst. 
  
Skriftliga rapporter om status och pågående arbete ska skickas in av Peter Schramm 
varje vecka till Jesper Gunnarsson, Zandra Petersson, Dick Klingemo samt Jörgen 
Hamberg. 
  
Där ska det framgå tydligt vilka resultat som uppnåtts sedan förra rapporten och vad 
som kan förväntas under kommande två veckors period. 
  
  
Förbindelse 
  
PS Sportmanagement förbinder sig att genomföra, dom tilldelade arbetsuppgifterna 
som krävs för att nå uppsatta gemensamma mål. SMMAF ger genom tecknande av 
detta avtal Peter ensamrätt att genomföra ovanstående punkter (konsultuppdraget) i 
SMMAFs namn. 
  
  
  
Avtalstid 
  
Båda parter är inställda på ett långsiktigt samarbete. Detta avtal gäller för 2018-10-01 
t.o.m 2019-10-01, för att säkerhetsställa att båda parter är tillfreds, kommer 
regelbundna uppföljningar att göras samt att en redogörelse veckovis lämnas in. 
  
En avstämning kommer ske 2018-12-01, där man analyserar och utvärderar 
samarbetet i sin helhet. Om parterna ej är tillfredsställda med samarbetet, skall ett 
samtal mellan parterna göras. För att på så sätt ha möjligheten att korrigera, dom 
delar som den ena eller den andra parten ej är tillfreds med. Fungerar ej detta, kan 
den ena eller den andra parten rätten att säga upp avtalet. 



 

 

  
Twister 
  
Twister med anledning av detta avtal ska hänskjutas till medling i enlighet med 
Medlingsreglerna i Göteborgsklausulerna. Västsvenska Handelskammarens 
Förtroenderåds regler om mening och skiljeförfarande. 
  
  
  
Detta avtal gäller från den dagen parternas undertecknande och har upprättats i två 
likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
  
 
Vi godkände ett nytt avtal med Peter 

 

8. Diskussion: Bokslut och ekonomisköversyn 2018 (Dick) 

27362 kr plus preliminärt årsslut. Sponsorintäkter enligt plan. Landslaget går långt 
över kostnadsbudget. Kostnader i övrigt så inkluderar det CW och Peter. Vi går mot ett 
positivt resultat. Om vi får in fakturorna vi ligger ute med (70KSEK) kan vi betala 
streaming för hela 2019. Anmälningsavgifter SML halverat mot budget. 

 

 

9. Diskussion: Domare till internationella tävlingar (Jesper) 

Alla internationella domare ska godkännas av DK. DK beslutar vilka domare som 
SMMAF ger ekonomisk ersättning för men alla godkända domare som vill åka på egen 
bekostnad ska bli godkända att göra det! 

 

10. Information: Hur fungerade Media i samband med IMMAF 
VM(Madelein) 

Vi är nöjda med vår rapportering från VM. Vi fick en tydlig struktur vad som 
rapporterades i våra kanaler och vad som rapporterades i landslagets kanaler.  Vi ska 
uppdatera nyheter på vår hemsida från VM. Vi anser att SB&K har rapporterat lite 
torftigt med tre notiser på deras hemsida och inga på Instagram eller Facebook vilket 
är trist. Vi bör uppdatera mediastrategin inför nästa internationella tävling. 

 

11. Information: Hur gick det för landslaget på VM(Jörgen) 

En blandad trupp svenskar som åkte ned. Våra amatörer var inte beredda på det 
motstånd som vi fick av de som tidigare tävlat i den ryska organisationen WAMMA. 
Ryssarna/Tjetjener kommer in med pengar och vältränade killar. Tog VM till en helt 
ny nivå på amatör MMA. Du måste vara en bra brottare för att kunna ha en chans.  
Atleterna där headhuntas till idrotts akademier som drivs statligt för amatörer och vid  
MMA vinster får man rejla gratifikationer. Sverige tog fyra medaljer i formen Nina 
Back (Brons Kvinnor 52kg), Mosse Atrachi (Brons Herrar 93 kg) Andreas Gustafsson 
Berg ( Silver Herrar 83,9kg) Millie Eriksson (Silver JVM Kvinnor 57 kg)   

 



 

 

12.  Information: IMMAF general meeting (Jesper)  

Vi röstade nej till medlemsavgiften 1000 dollar per medlemsland. Det blev en 
majoritet som biföll beslutet så det blir en ökad kostnad till medlemmar anslutna till 
IMMAF. IMMAF önskar att alla länder, klubbar och medlemmar är med i My Next 
Match(MNM). Det behövs statistik på att vi är en av de snabbaste växande sporter i 
världen. Kan statistik påvisas så kan vi få MMA till en OS gren. WAMMA och IMMAF 
har en ett års övergångsregler. IMMAF ska utreda om att flytta HK till Schweiz. 

 

13. Diskussion: landslaget 2019 

Vi biföll Anders Olssons äskade arvode. Nuvarande förordnande med 
landslagsledningen upphör vid årsskiftet. Vi för dialog med om nuvarande struktur 
och hur ett landslagsarbete ska bedrivas framåt. 

 

 

14. Status: Streamingupplägg i MMA-ligan (Dick) 

Kimura och SMMAF diskuterar om en  lösning för att streama ligan och SM 2019. 
Avtal ska framtas. 

 

15. Status – Sponsorer (Dick) 

Vårt arbete med att få fram samarbetspartners och sponsorer flyter på bra. 

 

16. Status: Internationella aktörer (Dick) 

Vi ser framsteg och hoppas på mer nyheter på nästa styrelsemöte. 

 

17. Status: Hemsidan, engelska mm. (Jörgen & Madelein) 

Den är klar. Den skickas till Jesper. 

 

18. Övrigt 

Tydligare kommunikation mellan SMMAF och landslaget. Bjuda in landslaget i de 
punkter som berör dem. 
 
Kadett VM från 12år planeras i Italien 2019. Vi i Sverige har inte den formen av 
tävlande årdergrupp men följer den internationella utvecklingen här. 

 

 

19. Nästa möte 

2018-12-16 

 

 

20.Mötets avslutande 



 

 

Kl: 22:05 

 

DATUM 2018-11-18 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Jörgen Hamberg 

 

 


