
 

 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2019-09-15  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 Mats Nilsson till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande  

● Jörgen Hamberg, Ledamot  

● Lovisa Konradsson, Ledamot   

● Dick Klingemo, Ledamot  

● Mats Nilsson, Ledamot 

● Madelein Fagerlind, Ledamot   

● Gabriella Ringblom, Suppleant  

● Arben Latifi, Suppleant  

 

 

 

Frånvarande 

 

 

 

 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

5. Beslut:  Ny förening - Pancrase Haninge (Jesper) 



 

 

Styrelsen godkände Pancrase Haninge som ny förening med Alexander Lajic 
som utbildad instruktör. 

 

6. Beslut: Ny förening - Lerums Kampsports Akademi IF (Jesper) 

Lerums Kampsports Akademi IF valdes inte in som förening. Styrelsen 

uppmanar Anders Dahlin att gå MMA-Certifieringskurs 6-8 december 2019 i 

Sthlm före ett godkännande kan ges. 

 

 

7. Beslut / Info - Roasting Live ärende (Jesper) 

Förbundet har gjort en polisanmälan mot Roasting Live. SB&K och 
Länsstyrelsen Örebro har båda gjort egna, enskilda, polisanmälningar. Det har 
förekommit fler event som Länsstyrelsen polisanmält. Om man upplåter lokal 
till detta icke sanktionerade event så kan klubben bli straffad för detta. 
Styrelsen bör göra ett utskick för att varna klubbar om detta event. Jesper 
kollar med SB&K om ett gemensamt utskick.  

 

8. Beslut: Godkännande att gå vidare med RIG för MMA (Jesper) 

Anders Olsson ansöker om anstånd att gå vidare med planer för ett 
riksidrottsgymnasium för MMA i Linköping. Styrelsen godkände idén och ser 
att det främjar sporten på flera nivåer. 

 

9. Diskussion: Styrelsens beslutfattande i förhållande till 

kommittéer (Jesper) 

Det förekom en diskussion om beslutsfattande i förhållande till kommittéer. 

Vad som vi provat historisk och hur vi kommit fram till den modell som vi har 

idag. Styrelsen är ytterst ansvarig men delegerar beslut som rör kommittéernas 

vardag ut till kommittéerna själva. Det finns en överlappning mellan styrelse 

och kommittéer. Till exempel SM beslutar styrelsen om och MMA ligan 

beslutar tävlingskommittén om.  

 

10. Status / Diskussion: MMA för ungdomar 

Regelverk - Jesper 

Undersöka vad det finns för barnträning på våra klubbar - 

Gabriella och Lovisa 

Landslagsstöd för ungdomar, hur går det till - Mats 

IMMAF - Jörgen kollar på det 

Jesper har undersökt regelverket för mma ungdom. 



 

 

IMMAF Youth Rules,Alla regelverk de har 
IMMAF Senior 18+ 
IMMAF Juniors 18 - 20s (U21) 
IMMAF Youth A 16-17s (U18) 
IMMAF Youth B 14-15s (U16) 
IMMAF Youth C 12-13s (U14)Rondsystem 
IMMAF Youth A 16-17s (U18) 3 x 2 minute rounds duration with a 1 minute 
rest period. 
IMMAF Youth B 14-15s (U16) 1 single round of 4 minutes duration. 
IMMAF Youth C 12-13s (U14) 1 single round of 3 minutes duration.JUDGING: 
All contests will be evaluated and scored by the referee and a 2nd official/table 
judge should the need to confer arise.Dvs matchdomaren dömer även 
matchenFörbjudna tekniker 
There shall be no striking to the head or face for any and all levels of Youth A, B 
and C competition permitted.Beroende på klass är det lite olika vad som är 
tillåtet eller inteViktklasser 
Olika per klass men i C börjar det på -31 kgMedicinsk kontroll 
De hänvisar till respektive lands kontroll 
"All athletes are required to complete all pre competition medical examinations 
and tests 
as set out by the commission/host regulatory authority."Vinsttekniker 
Noterbart är att Body Knock Out är tillåtet. Det är alltså fullkontakt 
 
Lovisa o Gabriella redovisar: 
Det finns en del klubbar i landet som har MMA-grupper för unga. Men det 
behövs fler. 
En del av klubbarna har rätt stora grupper.  
Medans andra satsar mer på ungdomarna i thaiboxnings- eller bjjgrupper. Tros 
att vi behöver börja från grunden med att göra reklam för barn och ungdoms-
MMA. Få fler intresserade genom att gå via klubbar, skola, föräldrar, vänner 
mm.  
Vi behöver se över tävlingsregler och jämföra med hur framträdande länder gör 
med sin verksamhet och tävlan.  
Även framhäva och uppmuntra tävlan i MMA, få klubbarna att få ungdomar 
som vill satsa.  
Skriva information hur det går till när ungdomarna ska tävla, att de är 
försäkrade och vilka regler som gäller så det lätt kan nå föräldrar.  
Uppdatera hemsida så information finns där. I frågan om de har/driver 
tävlande ungdomar:"Njae. Om de själva pushar för det så. De tävlar rätt 
mycket i SW och BJJ med. I MMA har endast ett visat intresse av att 
tävla." "svårt att få c matcher tyvärr. Tror att det till viss del består av att 
ungdomarna inte är myndiga och föräldrarna är inte insatta i regelverket." "En 
del är intresserade av tävlingar men långt ifrån alla. Säga ca 30% av barnen 
samt föräldrarna är positiva till tävling" Vad kan vi göra för att få fler tävlande? 
”Jag är ganska säker på att förbundet måste ta fram en folder, regelverk, 
försäkringar mm. 
En positiv och avdramatiserande framtoning." "Gör specifika kampanjer för 



 

 

vår MMA Ungdoms träning och tävling utöver våra vanliga kampanjer." "Ha 
gratis träning och kampanjer som får ungdomar intresserade, detta via skola 
och föräldrar med!" "Vi behöver nog förändra hela barntävlande tanken i 
sporten, Idag är det C-klass 16 åringar som finns och inget annat." "Jag tror 
Sverige måste följa med övriga världen för att kunna konkurrera senare" 
Gabriella tar kontakt med Mona för att få mer uppgifter runt de 96 MMA 
klubbar som finns registrerade. 
 
Mats redovisar att landslagsstöd ej är genomförbart. Vi ska använda oss av det 
elitstöd som vi redan innehar. 
 
Jörgen: Varför är vi inte med i dessa tävlingar från Sverige? Det frågar IMMAF 
ofta. Det är högt deltagande på IMMAF tävlingar. Nationellt sett är det många 
atleter som tävlar och tränar MMA som ungdom. För att få fler tävlande i C-
klass måste vi marknadsföra det ut till klubbarna så fler ungdomar börjar tävla.  

 

11. Status: Landslagskläder mm (Jörgen, Dick, Gabriella) 

Kläder är på gång och kommer att var klara till landslagssamlingen på Bosön. 

 

12. Status: Sponsorer (Dick) 

Oförändrat läge. Nästa styrelsemöte diskussion om sponsorer. 

 

13. Status: Internationella aktörer, inklusive UFC Danmark (Dick) 

UFC Danmark har byggt upp en bra struktur. Det flyter på bra. Fortsatta samtal 
om en Bellator-gala förs med berörda parter. 

 

14. Media till VM 

16 november är IMMAF VM. Två offerter har kommit in att för 
mediabevakning. Vi ska fundera till nästa styrelsemöte. 

 

15. Sanktion av AKF3 Bulldog Medaia Fight Night3 namnbyte och 
datumbyte 

Tävlingens namn  - BULLDOG MEDIA FIGHT NIGHT 3.0 
Datum - 28 NOVEMBER 2019  
Stad - GÖTEBORG 
Lokal - Svenska Mässan i Göteborg  
Tävlingsarrangör (ansvarig förening) - GBG MMA  
Eventuell eventarrangör (bolag) - BULLDOG MEDIA GROUP AB  
Tävlingsledare - JOAKIM ENGBERG   
Matchmaker - JÖRGEN SEGERLIND  



 

 

Matchdomare - Utses inom kort i samarbete med Andreas Gruner och Joakim 
Engberg. 
 - Beräknat antal matcher - 3-4 MMA MATCHER  
(I det fall ansökan avser matcher i Internationell Professionell MMA skall detta 
framgå tydligt i ansökan samt att de tävlande skall vara namngivna) 
-  
VI HAR FÖR AVSIKT ATT ALLA MATCHER SKALL GÅ UNDER 
INTERNATIONELLA UNIFIED RULES. När vi har alla deltagande MMA 
utövare klara kommer vi att ansöka om Unified Rules 
 
Bulldog vill flytta till 11;e december och meddelar att de vill heta AKF3 då de 
blivit köpta av AKF. 
 
Styrelsen sanktionerar tävlingen. 

 

16. Övrigt: 

Tidigarelägga styrelsemöte till 20.00 en söndag i månaden. 

 

17. Nästa möte: 

2019-10-13 

 

18. Mötets avslutande 

 22:10 

 

DATUM 2019-09-15 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Mats Nilsson 

 


