
 

 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2020-06-21 Kl: 20:04 

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 Andreas Waldahl till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande  

● Lovisa Konradsson, Ledamot   

● Andreas Waldahl, Ledamot  

● Joakim Engberg, Ledamot 

● Madelein Fagerlind Ledamot 

● Omar Bouiche, Ledamot 

● Kevin Sataki, Suppleant 

● Pannie Kianzad, Suppleant anslöt vid punkt 8 

 

 

 

 

Frånvarande: 

 

 

 

 
 

 

Styrelsen beslutsmässig. 



 

 

 
 

5.Presentation av styrelse och målsättningar (alla) 
 

Alla i styrelsen presenterade sig för varandra och vad vi har för målsättningar 

med arbetet i styrelsen.  

 

Madelein målsättning är först och främst media och kommunikation. Sprida 

information till allmänhet och branschfolk om våran sport. 

 

Lovisa har suttit som sekreterare i styrelsen ca fyra år. Brinner för att barn och 

ungdomar ska träna och tävla i MMA med rörelseglädje och säkerhet. 

 

Omar har drivit klubb och varit med byggt upp MMA från starten. Ser nu en 

chans att få lära sig mer om att driva och utveckla sporten via styrelseuppdrag. 

 

Joakim ser precis som Omar en chans att få bedriva styrelsearbete på nationellt 

plan för att kunna utveckla MMA Sverige 

 

Andreas har suttit i TK och ser nu en chans att kunna utveckla ligatävlingar och 

andra event i Sverige. 

 

Kevin har suttit i DK och arbetat länge som domare. Stått i kulisserna och 

känner att det är dags att gå in mer i rampljuset. Känner att han kan tillföra 

mycket nytt till styrelsen. 

 

Jesper sitter som ordförande och varit med i styrelsen (alla år utom ett år) 

sedan start av SMMAF 2007. Därutöver har han varit med och startat 

Shootfightingförbundet 2001. Varit med när sporten bytte namn till MMA. Ska 

jobba för att förnya och förtydliga styrelsens arbete under detta år. 

 

Pannie närvarade inte vid denna punkt. Anslöt senare till mötet. 

 

6. Beslut: Konstitution av styrelse (Jesper) 
 

Jesper är valdes av stämman till ordförande och styrelsen valde att konstituera 

sig med Madelein Fagerlind vice ordförande, Lovisa Konradsson, sekreterare, 

Andreas Waldahl, Kassör och Joakim Engberg Ledamot, Omar Bouiche 

Ledamot 

 



 

 

7. Beslut: Val av firmatecknare (Jesper) 
 

Ordförande Jesper Gunnarson och kassör Andreas Waldahl valdes var för sig 
till firmatecknare av styrelsen. Bifölls 

 

8. Information / Diskussion: Styrelsearbete (Jesper) 
 

Information hur vi i SMMAF har lagt upp vårat styrelsearbete historiskt sätt. Vi 
har en gång i månaden haft styrelsemöte via en digitalkanal som heter Teams. 
Där har vi fått information, diskussioner förekommer och besluts fattas. När 
det finns ärenden som vi arbetar med under en längre tid så använder vi Slack 
för att kunna skriva motioner, förslag, diskussioner i olika ämnen. Slack är 
våran samarbetsplattform.  
 
Möte ska utlysas i förväg. Agenda kommer en eller några dagar i förväg.  
 
Styrelsen väljs på ett årsmöte. Styrelsen jobbar långsiktigt och strategiskt. 
Kommittéerna skapades av styrelsen och styrelsen väljer ledamot till dessa.  
 
Kommittéerna användas att ta beslut på daglig basis. Exempel är 
Tävlingskommittéen behandlar och beslutar saker som rör MMA-ligans dagliga 
verksamhet. Saker som händer utöver det vanliga eller som inte passar i ett 
kommittee tar styrelsen beslut i. Styrelsen väljer kommittéerna. Styrelsen har 
mandat att ta över ärenden från kommittéerna. Styrelsen jobbar på de större 
penseldragen och kommittéerna jobbar mer på daglig basis. 
 
Förtydliga gränsdragningar mellan styrelse och kommittéerna är en punkt att 
förbättra för den nya styrelsen. 
 
Kommunikation och delaktighet är viktig mellan styrelse och kommittéer är 
viktig. Där av kan kommittéerna få uppdrag eller remisser från styrelsen att tex 
utforma regelverk för C-klass i MMA eller undersöka vilka klubbar som kan 
tänka sig arrangera ligatävlingar i Sverige mm.  

 

9. Diskussion: Förbundets Instagram (Jesper) 
  

Zandra Petterson har avgått som medieansvarig.  
 
Instagram och sociala medier är en viktig kanal för att kunna nå ut med 
information, marknadsföra sporten och landslaget. Information som läggs ut 
ska vara lätt att läsa och ta till sig.  
 
Styrelsen letar nu en ersättare som medieansvarig. Arbetet är helt ideellt och 
en eldsjäl som förstår sig på hur de sociala mediekanalerna sökes. Madelein får 



 

 

i uppdrag att leta en bild och författa ihop en text till en annons som vi sedan 
lägger ut på facebook, instagram och hemsidan.   

 

10. Diskussion: Ekonomisk uppföljning mot budget (Jesper) 
 

  Det ligger ett förslag på budget från stämman på Slack. Vår kassör får i 
uppdrag att kontroll på SMMAFs ekonomi och göra uppföljning inför varje 
styrelsemöte så vi kan hålla bättre koll på våran ekonomi. Styrelsemöte har 
alltid en fast punkt med ekonomisk uppföljning mot budget.  

 

11. Diskussion: Nya medlemmar i kommittéer (Jesper) 
 

  Styrelsemedlemmar är generellt inte med i någon kommittee. Undantag görs i 
år för valberedningen. Styrelsens förslag till nya medlemmar i kommittéer är 
Robert Sundel ersätter Kevin Sataki i DK. Andreas Waldahl avgår ordförande i 
TK och Niklas Randqvist ersätter honom.  Petter Karlsson tillfrågas som 
ledamot i TK. Joakim och Omar kvarstår som utbildare för instruktörer. Kevin 
Sataki kvarstår som utbildare av domare.  

 

12. Diskussion: Planering av Föreläsning till domare (Jesper) 
 

  Motion på stämman om planering av föreläsning till domare. Kevin 
kontaktaktar George Sallfeldt för planering av föreläsningen.  

 

13. Diskussion: Planering av "Deltagande i Öppna Mästerskap" 
(Jesper) 
 

Jörgen Hamberg avgår som kontaktperson till landslaget.  Omar och Joakim 
ersätter honom som kontaktperson. De kommunicerar motionen Deltagande i 
Öppna Mästerskap till landslagsledningen.  

 

14. Diskussion: Planering av "Genomförande av 
domarutbildningar" (Jesper) 

  Motion på stämman om genomförande av domarutbildningar. Jesper pratar 
med ordförande i DK om denna punkt. 

 

15. Övrigt  

Diskussion hänskjuts till nästa möte vem som ska vara kontaktperson till UFC 
och Bellator. 
 



 

 

Lovisa undersöker med Mats Nilsson om en digital enkät till klubbarna om 
barn/ungdomsverksamhet till nästa möte 

 

 

 16. Mötets avslutande: 

21:16 

 

17. Nästa möte: 

 2020-08-16 

 

DATUM 2020-06-21 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Andreas Waldahl 

 


