
 

 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2020-03-29  Kl: 20:01 

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 Dick Klingemo justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande  

● Jörgen Hamberg, Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot   

● Dick Klingemo, Ledamot  

● Madelein Fagerlind Ledamot 

● Arben Latifi, Suppleant  

● Gabriella Ringblom, Suppleant 

 

 

 

 

Frånvarande 

• Mats Nilsson, Ledamot 

 
 

 
 
 

Styrelsen beslutsmässig.  

 



 

 

 

5. Inför stämma 2020 (Jesper) 
-Nuläge och möjligheter 
-Ekonomisk förvaltningsberättelse (Dick) 

-Nuläge och möjligheter stämman är uppskjuten på obestämd tid pga Covid-19 
och vet inte när SB&K stämma blir. Vi undersöker om stämman måste vara en 
fysisksamankomst eller om den funkar som digital. Jesper undersöker vad som 
gäller. Nuvarande styrelse sitter tills vi kan ha stämman. 
-Ekonomisk förvaltningsberättelse är lite kvar att justera. Dick sammanställer 
en. 
- Bokslut är underskrivet av alla ordinarie ledamöter och skickas till Jesper för 
påskrift. 

 

6. Diskussion: Läget med Corona i förhållande till ligan och SM 

(Jesper) 

Det är sannolikt att det inte blir några tävlingar i liga före sommaren pga 
Covid-19 och folkhälsomyndigheten och regeringsbeslut om att folksamlingar 
över 50 personer är olagligt. Men vi ställer in tävling för tävling och ser vad 
som händer. Vi håller oss ständigt uppdaterad med vad som händer.  

 

7. Diskussion - Sponsring (Dick + Jesper) 

 Vi måste säkra landslagsuniformer. Det har inte hänt så mycket nytt. Dick har 
delat med sig av kontakter för att säkra detta. Jesper har gett frågan till 
landslagsledningen. 

 

8. Uppdaterad mediastrategi (Madelein) 

Styrelsemedlemmarna som ej svarat uppmanas att skicka in svar till Madelein 
så hon kan sammanställa en mediastrategi. 

 

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

En sammanfattning och en enkät som ska lämnas ut på stämman är gjord. 

 

10.  Övrigt  

AK Brave 2020-04-18 i Stockholm har fått 5 ronders ansökan godkänd av 
länsstyrelsen. När tävlingen bokar ett nytt datum så måste ny ansökan in till 
länsstyrelsen. Referera till denna ansökan kommer underlätta processen. 
 



 

 

2020 Kamsportsgala delade ut pris till tre stycken MMA utövare Khamzat 
Chimaev som Årets genombrott, Josephine Breisch som Årets förebild, 
Alexander Gustafsson fick SB&Ks hederspris.  
 
Diskussion runt världsläget just nu med Covid-19. Vi vill uppmana alla att följa 
folkhälsomyndighetens råd om att träna är bra för folkhälsan.  Vi vet inte vad 
som händer och nya riktlinjer kan komma så håll uppsikt. Mötet diskuterade 
hur vi kan hjälpa och stödja medlemmar.  Vad som händer med klubbar, 
medlemmar, LOK bidrag mm. SB&K arbetar med ett stödpaket. 
https://www.budokampsport.se/2020/03/23/mona-lundkvist-med-i-
referensgrupp-for-fordelning-av-stodpaket/ 
 

 

11. Nästa möte: 

2020-04-26 

 

12. Mötets avslutande 

 20:31 

 

DATUM 2020-03-29 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Dick Klingemo 

 

https://www.budokampsport.se/2020/03/23/mona-lundkvist-med-i-referensgrupp-for-fordelning-av-stodpaket/
https://www.budokampsport.se/2020/03/23/mona-lundkvist-med-i-referensgrupp-for-fordelning-av-stodpaket/

