
 

 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2020-03-01  Kl: 20:02 

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 Mats Nilsson 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 

● Arben Latifi, Suppleant  

● Gabriella Ringblom, Suppleant 

 

 

 

 

Frånvarande 

 

 
 

 
 
 

Styrelsen beslutsmässig.  



 

 

 
 

5.     Beslut: Sanktionsansökan- Wolf Fight Promotions 4 i Malmö 
2020-05-29 (Jesper) 

Tävlingens namn: Wolf Fight Promotion 4  
Datum:2020-05-29 
Stad:Malmö 
Lokal:Amiralen 
Amiralsgatan 35, 214 37 Malmö 
Tävlingsarrangör:Halmstad Kampsportsförening 
Eventuell eventarrangör:WolfFightPromotionAB 
Tävlingsledare:David Jacobsson & Andreas Waldahl 
Matchmaker: Andreas Waldahl 
Kontrollerande matchmaker: Jörgen Segelind 
Beräknat antal matcher: ca 15st (10st MMA klass-A, 5 st Professionell MMA) 
 
 Styrelsen biföll sanktionsansökan. 

 

6. Beslut: Inval av föreningar (Jesper) T.I.A Qi Gong & Kung Fu 

förening-Ljungby, Kingping Grappling Academy IF, Lerums 

Kampsportsakademi    

 T.I.A Qi Gong & Kung Fu förening-Ljungby, Kingping Grappling Academy IF, 
Lerums Kampsportsakademi har adekvat utbildade instruktörer. Mötet 
godkände dessa tre föreningar 

 

7.      Beslut gällande Streaming av MMA-ligan 2020 (Jesper) 

Samarbetsavtal MMA-Ligan Streamingproduktion 
mellan FighterTV/Tsuba Media AB och 
Svenska MMA Förbundet bifölls. Kontrakt gäller tom 2021-01-31 

 

8.      Beslut om Daniel Eklund till DK  

Johan Söderling avgår ur DK och Daniel Eklund ersätter honom. bifölls 

 

9.      Inför stämma 2020(Jesper) 

          -Verksamhetsberättelse 

          -Ekonomisk förvaltningsberättelse (Dick) 

          -Buget 2020 

         - Verksamhetsplan 

         -Propositioner 

         -Motioner 



 

 

         -Revisionsberättelse 

         -Valberedning 

Årstämma är den 21 mars 2020 i World Trade Center i Stockholm 

 

Verksamhetsberättelse  

Styrelsen har haft den på remiss och godkänd den för presentation på 

stämman. 

 

Förvaltningsberättelse  

Styrelsen har läst en remiss som skall revideras inför presentation på stämman. 

 

Budget 2020  

Är färdigställd 

 

Verksamhetsplan 

Är färdigställd  

 

Proportioner 

Det gäller motioner. De ska vara inne senast 15:e januari. Tänkte man kunde 
ändra till 31/1 men villkora att de endast behandlas om avgift är betald. Ute på 
remiss till SB&K vi avvaktar deras svar. 
 
Motion 1-Föreläsning för domare 
Vi föreslår att George Sallfeldt håller ett föredrag om regelverk och deras 
tillämpning ur ett tillståndsperspektiv för alla domare som har möjlighet i 
allmänhet men ledamöterna i Domarkommittén och Bedömningskommittén i 
synnerhet. Föredraget kan med fördel videofilmas så att nya domare kan ta del 
av informationen. Vi yrkar därför på: -att Förbundet planerar in ett föredrag 
för domarna med George Sallfeldt. 
 
Styrelsens svar: Styrelsen är positiv till denna motion. Noterbart är att 
ledamöter i bedömningskommittén har gått upp i tävlingskommittén. Men det 
hindrar inte denna motion. 
 
Motion 2 – Deltagande på Öppna Mästerskap 
Idagsläget låter man inte tävlande att åka på olika öppnamästerskap om inte 
någon från landslagsledningen är på plats. Detta är negativt då våra tävlande 
behöver ha så mycket mästerskapsrutin och matchvana vi kan för att möta den 
kraftigt ökande internationella konkurrensen. Värt att notera är att man 
stoppade tävlande från att åka pga ett olyckstillbud som uppkom på EM för 
några år sedan. Den aktuella skadan uppkom dock under träning och det 
missförhållandet har åtgärdats genom tvingande beslut hos SB&K (att 
karantänsregler skall gälla även vid skador som uppkommer på träning). Det är 
dock förståeligt att man vill garantera att det finns kompetent hjälp på plats om 



 

 

olyckan hade varit framme vid internationellt tävlande. Därför föreslår vi att vi 
skall skicka så många som möjligt vid varje tillfälle men att det skall finnas en 
godtagbar coach med vid varje deltagande i internationellt mästerskap. En 
rutinerad coach kan hjälpa till minst lika bra som en representant för  
landslagsledningen. Förslag att en sådan coach tex skall ha coachat i minst 30 
matcher och ha varit närvarande vid minst ett internationellt mästerskap. Det 
skall också påpekas att allt deltagande i internationella tävlingar måste 
meddelas SB&K så att försäkringen gäller. 
Vi yrkar därför på: - att landslagsaktuella tävlande får deltaga på 
internationella mästerskap även då representant för landslagsledningen saknas 
under förutsättning att en godtagbar coach medföljer. 
 
Styrelsens svar:  Styrelsen är positiv till denna motion med några tillägg och 
förtydligande enligt följande 
 
"Landslagsaktuella tävlande" = Tävlande som deltagit på SM i Klass-A vid 
senaste SM 
 
Tävlande och coacher skall inte brutit mot Code of Conduct 
 
Tävlande, coacher och deras föreningar skall inte ha några obetalade avgifter 
till förbundet. 
 
Ansökan om att delta skall inkomma till styrelsen och landslagsledning i god 
tid. 
 
Anmälan till mästerskapet skall ombesörjas av landslagets administratör 
 
Motion 3 – Pris och genomförande av domarutbildning 
Det råder domarbrist inom  SMMAF och det är obligatoriskt att skicka med 
poängdomare på tävling. Samtidigt så finns det få utbildningar att gå, dom är 
snabbt fulla och dessutom kostar utbildningen 1000kr. Detta är en orimlig 
ekvation! Att utbilda i samband med en tävling är absolut det bästa för 
matchdomare, men för poängdomare är det inte nödvändigt. Svenska  
Muay Thaiförbundet genomför mängder av utbildningar varje år. Det sker på 
klubbar med  hjälp av projektor och utbildningen kostar 250-300kr per 
deltagare. Detta fungerar hur bra som helst och det råder därmed inte alls 
samma brist på domare inom svensk thaiboxning. På detta sätt hade en 
förening i en stad kunnat anordna en poängdomarutbildning, bjudit in alla 
intresserade från närområdet och en domare från förbundet hade kunnat  
hålla i  utbildningen. Vi hade snabbt fått många domare till en rimlig kostnad. 
Dessutom vid tävling så är det många som är upptagna med just tävlandet och 
coachning och har därför svårt att  deltaga. Poängdomarutbildningar när det ej 
är tävling samt på olika orter runt om i landet hade gett helt andra 
förutsättningar att faktiskt gå domarkurs! Detta kan igångsättas omgående. 
Det är inte rimligt att kräva av föreningar att de skall ha med poängdomare på 



 

 

tävling om man inte ger förutsättningar för att kunna utbilda sig. Lämpligt 
tillfälle, plats och pris är ett måste för att detta skall gå ihop. 
Vi yrkar därför på: -att en poängdomarutbildning som kan genomföras frekvent 
på klubbar runt om i landet tas fram. -att kostnaden för att gå en sådan 
poängdomarutbildning sätts till max 300 kr (under förutsättning att tillräckligt 
många deltager för att täcka de direkta kostnaderna). -att dispens ges till 
föreningar som ej har utbildade poängdomare till dess att det finns möjlighet 
att utbilda dom 
 
Styrelsens svar: Styrelsen är positiv till denna motion med några tillägg och 
förtydligande enligt följande 
 
Detta gäller endast poängdomarutbildningar -ej matchdomare 
 
Kostnaden om 300 kr skall vara ett riktpris, det bygger på att tillräckligt många 
deltagare samt hur långt från utgångs orten det är för utbildaren. Ju länge ifrån 
desto större är rese och logikostnaderna som kan påverka priset. Förbundet 
kan inte gå med ekonomisk förlust. 
Dispensdelen i motionen stryks då det finns tillgängliga kurser planerade 
 

Revisionsberättelse 

Klar inför stämman 

Valberedning är tillgänglig för omval.  

Förslag om att höja årsavgift per medlem från 79 till 100kr. Stämman tar 

beslut om det. 

 

10.  Diskussion – Sponsring och Ekonomi (Dick+Jesper) 

Sven Knutsson är ekonomikonsult för SB&K och har lämnat dessa punkter till 
SMMAF kassör: 

• Ska vi höja sanktionsavgiften för att arrangera tävling? 
• Ska vi göra stickprover eller annan åtgärd kring föreningarnas uppgift 

gällande antal medlemmar? 
• Vi bör ta bort Fristads från Hemsidan då dem inte längre är sponsorer 
• Vi behöver bryta ut EM, VM och en resultatenhet för Landslaget generellt i 

budget och sen vårt resultat. Det betyder att vi behöver bryta ut budgeten i 
detta format. 

• Vi behöver tightare kontroll per utbildningstillfälle, ingen har hört av sig 
till SB&K inför träningstillfälle. Kanske en rapport utbildaren är ansvarig 
för att skicka till oss. 

• Uteblivna arvoden når mottagarna onsdag vecka 10. 

 

11.  Uppdaterad mediastrategi (Madelein) 



 

 

Alla styrelsemedlemmar lämnar in sina svar till Madelein och hon 
sammanställer en mediastrategi till SMMAF.   

 

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

Få klubbar har barnträning i MMA och det finns få tävlande ungdomar.  
Enkätundersökning görs i samband med stämman. 

 

 13.  Övrigt 

Inga 

 

14. Nästa möte: 

2020-03-29  

 

15. Mötets avslutande 

 21:05 

 

DATUM 2020-03-01 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Mats Nilsson 

 


