PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2020-08-16 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 Madelein Fagerlind till justerare
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var
● Jesper Gunnarson ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Andreas Wahldahl, Ledamot
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Omar Bouiche, Ledamot
● Pannie Kianzad, Suppleant
● Kevin Sataki, Suppleant

Frånvarande:
● Joakim Engberg, Ledamot

Styrelsen beslutsmässig.

5. Beslut: Medlemsansökan Momentum MMA-klubb (Jesper)
Momentum MMA-klubb i Jokkmokk har ansökt om medlemskap i SMMAF.
Bifölls.
6. Beslut: Sanktionsansökan Brave 4 (2020-08-24) (Jesper)
Tävlingens namn: Brave CF/BFN
Datum: 2020-08-24
Stad: Stockholm
Lokal: Clarion Sign, Norra Bantorget Stockholm
Tävlingsarrangör: Allstars Training Center
Eventarrangör: Brave CF & Bulldog Media
Tävlingsledare: Majdi Shammas
Matchmaker: Jörgen Segerlind
Praktiserande matchmaker: Patrik Hjulström
Matchdomare: Kevin Sataki
Beräknat antal matcher: 24/8-20 Max 12 matcher, både proMMA och A-klass.
Sanktionen bifölls.

Brave CF/BFN har ansökt att få sina egna MMA handskar godkända för
tävlingarna som de anordnar tävling i Sverige.
Förslaget bifölls att godkänna Braves MMA handskar för proMMA matcherna
24/8-2020.
7. Diskussion och beslut: Verksamhetsplan (*) (Jesper)
http://www.smmaf.se/wp-content/uploads/2020/01/Verksamhetsplan-SMMAF2020.pdf
Stämman har beslutat verksamhetsplan och vi går igenom verksamhetsplan på
detta möte med den nya styrelsen.

Punkt 1 Ökande intäkter och kontroll på kostnader.
Styrelsen ska be landslagsledningen att genomföra deras förslag om sponsorer
och utökade intäkter. Styrelsen ska arbeta fram ett förslag på ett
kickbacksystem som gynnar individen som hittar en sponsor till SMMAF.
Punkt 2 Kärnverksamhet
2020 har pga Covid-19 gjort att landslaget inte haft några tävlingar. Inte gjort
några resor. Landslaget har inte haft så mycket aktivitet.

Utbildning av nya instruktörer ska revideras och ses över. Omar knopar ihop
en remiss från utbildarna till styrelsen.
Punkt 3 Utökade möjligheter till att tävla
Upp med C-klass. Styrelsen vill se över vilka regler som gäller för att tävla
internationellt för barn i MMA. Vilket regelverk som IMMAF och Nevada har.
Anpassa svenska regler efter internationella. Undersöka möjligheter för ett
junior landslag. Vi ska fundera ut ett förslag tillsammans med DK. Vi har bara
spånat förslag detta möte. Inga beslut tagna.
4. Fler aktiva i förbundet
En förfrågan går ut till Måns Nilsson att sitta med i DK.
8. Status: Förbundets kommunikatör (Madelein)
Det har inte kommit in någon ansökan. Styrelsen hör runt om det finns någon
intresserad att vara förbundets kommunikatör. Madelein formulerar om texten
och vi gör ett nytt försök att söka kommunikatör.
9. Status: Ekonomisk uppföljning mot budget (Andreas)
Vi har fått uppföljning på januari-juni. Under detta halvår så går SMMAF 207
tkr i vinst. Då ligger vi långt över budget. En orsak är att Covid-19 gjort att en
del omkostnader för resor, logi, tävlingsavgifter för landslaget har uteblivit.
10. Status: Planering av Föreläsning till domare (Kevin)
Status Que på denna punkt.
11. Status: Domarstruktur (Kevin, Madelein och Andreas)
Kevin, Madelein och Andreas har börjat att komma med idéer och förslag till
en revidering av svensk domarstruktur. De ska ta fram en proposition som
styrelsen kan lyfta på nästa stämma.
I den ska:
Ansökninshantering.
Domartillsättning.
Sanktionshantering.
ingå!
Skriften ska var på engelska så att internationella aktörer lätt kan läsa och
förstå.

12. Status: MMA-ligan, Corona och Streaming (Jesper och Andreas)
Alla utom Skövde har tackat ja till tävlingar i hösten. 8 tävlingar i ligan 2020.
Varje klubb skriver ihop hur vi arrangerar enlig FHM direktiv om covid-19 och
max 50 pers i lokalen samtidigt.
Vi har höjt tävlingsavgiften så en del av den kan gå till den lokala arrangören.
70kr per tävlande.
Den lokala arrangören får en kickback av fighterTVs streaming. Den blir 19kr
per köpt ”biljett” efter breakeven. Notera at breakeven är olika för olika
tävlingar (pga Sveriges geografi mm). De två nästkommande är: Shoot
Challenge: 270 Kaisho Battle: 210
Förbundet kommer inte täcka kostnader för läkare
13. Diskussion: Förseningsavgift sanktioner (Madelein)
Styrelsen ska titta på vad IMMAF och Nevada gör? Sedan göra en proposition
till stämman. Denna punkt berördes i punkt 11.
14. Diskussion: Planering av SM 2020
Det finns en arrangör som har visat intresse att anordna SM. Vi undersöker
vidare och återkommer på denna punkt.
15. Övrigt
Diskussion om en pod som nämnt att styrelsen har systematisk rasism. Vi har
dementerat detta att det är vi poängterar att landslaget väljs ut i ett
poängsystem där den som är skickligast och får flest poäng. Vinner och
placerar sig bäst på SM är den som blir utvald till landslaget.

16. Mötets avslutande:
21:05
17. Nästa möte:
2020-09-13

DATUM

2020-08-16

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Jesper Gunnarsson

Lovisa Konradsson

Madelein Fagerlind

