
 

 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2019-11-03  Kl: 20:08 

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  

• Lovisa Konradsson, Ledamot   

• Dick Klingemo, Ledamot  

• Madelein Fagerlind, Ledamot   

• Mats Nilsson, Ledamot  

• Gabriella Ringblom, Suppleant  

• Arben Latifi, Suppleant  

 

 

 

Frånvarande 

 

• Jörgen Hamberg 
 

 
 

Styrelsen beslutsmässig.  

 

 



 

 

5. Beslut/Diskussion - Sponsring och Ekonomi (Dick) 

Avtalet med Peter Scharmm är uppsagt. Ser ut att bli ett dåligt bokslut i år med 
stort underskott. Beroende på uteblivna sponsorkostnader, konsultarvode och 
satsningar på media. Vi funderar på hur vi själva kan få tag prospektörer och 
hitta sponsorintäkter.  

 

6. Diskussion - Streaming av ligan 2020 (Dick) 

Kimura har varit en succé. Deras sändningar får många tittare. Bra samarbete mellan 
klubbar och Kimura. Kimura har lite förslag på förbättringar till nästa år om avtalet 
förlängs. Det som diskuterades är just hur lönsamt och vilka pengar som SMMAF 
måste lägga ut på detta avtal nu när tilltänkta sponsorintäkter har uteblivit. Vi 
bordlägger frågan och undersöker mer till nästa möte.   

 

7. Status / Diskussion: MMA för ungdomar (Gabriella, Lovisa, 

Jesper) 

Gabriella och Lovisa skriver ihop ett formulär som Jesper sedan distribuerar 
till alla Sveriges MMA klubbar.  Jesper har skickat IMMAFs ungdomsregelverk 
till DK. Svar inväntas. 

 

8. Diskussion - Domare i MMA ligan, förslag från DK (Jesper) 

DK och TK har samarbetat hur man kan komma till rätta på problemet. MMA 
ligans kanal finns ett förslag på hur det går att implementera. Domare anmäls 
samtidigt som tävlande i detta. Göra en lösning som gör att det blir kännbart. 
Får ej tävla utan coach och domare. Jesper fortsätter den fortsatta lösningen 
och vi hoppas att det ska vara löst till nästa års liga. 

 

9. Landslagsstatus inför VM (Jörgen) 

De åker snart till VM i Bahrain.  Kläder är till 80% klart. Fotografering och 

uppdateringar diskuterades.  

 

10. Status: Internationella aktörer (Dick) 

Inget nytt. 

 

11. Övrigt 

Kampsportsfestivalen närmar sig.  SB&K ska köpa in en bur till distriktet. Den 
ska finnas på plats. Finns intresse och möjlighet att ordna något på festivalen? 
 



 

 

Förfrågningar om hur ärendet med Roasting live går. Rikspolisstyrelsen är 
upplyst i ärendet och vilka lagar och avtal som gäller.  

 

12. Nästa möte: 

2019-12-08 

 

13. Mötets avslutande 

 20:46 

 

DATUM 2019-11-03 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Dick Klingemo 

 


