
 

 

PROTOKOLL 

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2019-02-17 Kl: 21:04 

TYP AV MÖTE Styrelsemöte 

 

1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Styrelsen valde Jesper Gunnarson till mötesordförande. 

 

2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Styrelsen valde Mats Nilsson till mötessekreterare. 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde Madelein Fagerlind till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande 

● Jörgen Hamberg Ledamot 

● Dick Klingemo, Ledamot 

● Mats Nilsson, Suppleant 

● Madelein Fagerlid 

● Arben Latifi, Suppleant 

● Tobias Hall, Ledamot 

 

Frånvarande 

 

● Lovisa Konradsson, Ledamot 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

  



 

 

 

5. Beslut: Sanktion ‘Excellence Fighting Championship’ 

Datum: 2019-05-04 

Stad: Linköping 

Arena: Sporthallen, Linköping 

Styrelsen godkände sanktionsansökan 

 

 

6. Beslut: Sanktion ‘NW5 - War of the Wikings’ 

Datum:  2019-04-27 

Stad: Nyköping 

Lokal:  Nyköpings Sporthall 

Styrelsen godkände sanktionsansökan 

 

7. Beslut: Ny ordförande PK 

Jörgen Segerlind valdes som ny ordförande i prokommittén 

 

8. Beslut: Medlemmar i DK och TK 

- I domarkommittén valdes  Markus Svensson in 

- I tävlingskommittén valdes  Mattias Sjödén in 

 

9.  Beslut: National Team Secretary 

Styrelsen beslutade att tillsätta Cristobal Ubila som National Team Secretary.  

 

10. Diskussion/Beslut: Materiel från Landslagsledningen 

Det har från landslagsledningen inkommit två dokument: 
 

- Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
- Budgetkalkyl för kommande verksamhetsår 

 
Dessa gicks igenom och diskuterades. Budgeten är avhängig huruvida ansökan om 
elit-stöd till RF går igenom eller inte. Med anledning av det avvaktar styrelsen att 
besluta om budgeten i sin helhet, men äskandet om ersättning för Assistant Team 
Manager avslås 
 

 

11. Diskussion: Årsstämma 

Införs stundande årsstämma diskuterades följande punkter: 
- Verksamhetsplan 



 

 

Ordförande har skrivit en verksamhetsplan som gått ut till styrelsen för 
genomgång. Efter synpunkter och justeringar är den nu klar att presenteras på 
årsstämman.  
 

- Budget 
Kassören har satt samman en budget för styrelsen att läsa igenom. Styrelsen är 
överens om innehåll och prognos och bestämmer att den, som den ser ut, ska 
presenteras på årsstämman. 
 

- Lekmannarevisor 
Jim Bergman har kontaktats och kommer att se över styrelsens arbete under 
det gångna året och utifrån det sätta samman en rekommendation för årsmötet 

 

12.Diskussion: Kampsportsgalan 

Kassören har tagit på sig att sammanställa deltagare från styrelsen och förmedla dessa 
till SB&K. 

 

13. Status: Kommentatorer i samband med MMA-ligan 

Trots att det åligger arrangören av ligatävlingar att sörja för kommentator i de fall 
producenten av live-streamen inte själva kan stå för sådan väljer förbundet att hjälpa 
till.  
 
Malmö - Andreas W. (TK) har sannolikt ett namn. Mats N. följer upp. 
Halmstad - Mats N. (styrelsen) ska söka en kontakt i Halmstad 
Göteborg - Jesper G. (styrelsen) har inlett samtal med möjlig kommentator 

 

14.Status: Sponsorer och partners 

Samarbetet med Bris kommit igång med projektet “Våga Vinna” i Västerås. I övrigt 
fortgår arbetet med att boka in möten med nya, presumtiva sponsorer. 

 

15.Status: Internationella aktörer 

- Det har förts ytterligare samtal med Bellator som är positiva till ett 

Sverigebesök, men dessvärre inget konkret kring datum.  

- Uppvaktat Cage Warriors om eventuell återkomst till Sverige, men inte fått 

någon återkoppling 

 

 

16. Övrigt 

-  

 

 

17. Nästa möte 

2019-03-17 



 

 

 

18.Mötets avslutande 

kl. 21:49 

 

 

 

DATUM 2019-02-17 

ORT Helsingborg 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Mats Nilsson 

 

Madeleine Fagerlind 

 


