
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Ordförande har ordet 
På årsstämman valdes i stort samma styrelse som föregående år och arbetet med att arbeta 

strategiskt och visionärt har fortsatt varit riktlinjen för styrelsens arbete.   

Verksamhetsplan 
I verksamhetsplanen som antogs på stämman återfanns följande punkter 

• Ökande intäkter 

• Projektsamarbete med BRIS 

• Ökade möjligheter till att tävla 

• Fler aktiva i förbundet 

• Landslaget 

Ökande intäkter 
2018 kontrakterades en sponsoransvarig som under föregående år drog in ett flertal sponsoraffärer 

för förbundet. Förhoppningen för 2019 var att denna trend skulle fortsätta och förbättras. 

Som en del i det arbetet gjordes även ett CSR arbete kallat Våga Vinn för att förbättra den allmänna 

bilden av MMA som idrott. Det visar sig nämligen att många sponsorer inte vill bli sammankopplade 

med våld. Inom vissa kretsar i samhället ses MMA som våld och det försvårar sponsorarbete 

avsevärt. 

Tyvärr blev inte utfallet av sponsorarbetet alls i paritet med budgeterade intäkter. Detta ledde till två 

saker, dels blev förbundet tvungna att säga upp sponsoransvarig och dels var utgifterna större än 

intäkterna under året så att förbundet gör ett stort underskott för 2019. 

Detta underskott är något som behöver jobbas på under 2020. 

Projektsamarbete med BRIS 
Förbundet genomförde en del aktiviteter i samarbete med BRIS under våren. Tydligast var en 

aktivitet i samarbete med Västerås Fight Club som även fick uppslag i pressen. 

Ökade möjligheter till att tävla 
Förbundets MMA-liga krymptes med några tävlingar under 2019 då antalet deltagare under 2018 var 

väl lågt på några tävlingar. Det resulterade att nästa alla deltävlingar hade gott om deltagare. Antalet 

övriga nationella tävlingar ökade också och därtill arrangerade även UFC ett lyckat event under året. 

• Totalt arrangerades 29 tävlingar och 416 matcher under 2019 vilket är rekord! 

Tävlingsklassen MMA Klass-C som varit riktigt trög under tidigare år började under framförallt hösten 

2019 röra på sig och ett antal matcher genomfördes. Förbundet hoppas att den trenden fortsätter 

under 2020.  

Vi noterar att UFC återigen återkom till Sverige för ett lyckat arrangemang i Globen. På tävlingen 

gjordes flera insatser, både tävlande men även av svenska funktionärer i olika positioner. 



 

Fler aktiva i förbundet 
Detta är ett mål som ständigt strävas mot. Det är dock avgjort svårt att hitta funktionärer då både 

engagemang och kompetens är krav för en funktionärsroll.   

Under året blev det omstrukturering i Pro-kommittén, domarkommittén samt även landslaget. 

Området är avgjort utmanande. 

Landslaget 
Landslaget fick ny ledning med 3 olika roller. Anders Ohlsson som förbundskapten, Besam Yousef 

som assisterande förbundskapten och Cristobal Ubilla som national team secretary  

Landslaget genomförde både EM och VM. Noterbart är att Sverige blev bästa nation efter Ryssland 

på VM vilket är mycket bra. Sverige tog två guld på VM 

Övrig verksamhet 
Förbundet har en stor verksamhet och många initiativ utöver de som är direkt kopplade till 

verksamhetsplanen. Nedan redovisas delar av denna verksamhet. 

Utbildningar 
Domarkommittén har under året genomfört en domarutbildning med framgång. Det har varit viss 

brist på domare på vissa tävlingar i MMA-ligan och vi hoppas att fler utbildningar kan ske 2020 för 

domare. 

Glädjande nog kom även utbildningskommittén igång med två certifieringsutbildningar under 2019   

Internationella Förbundet 
Vi konstaterar att det Internationella förbundets tävlingar numer arrangeras med hög klass. 


