PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2020-10-11 Kl: 20:05

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
● Kevin Sataki, Suppleant

Frånvarande:
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Omar Bouiche, Ledamot
● Pannie Kianzad, Suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Beslut / Status: Kickbacksystem och sponsorer (Jesper)
Bakgrund
Svenska MMA-Förbundet (SMMAF) har tidigare arbetat med hjälp av en
sponsoransvarig säljare för att attrahera och teckna avtal med sponsorer. Den
möjligheten har SMMAF inte längre varför vi nu tagit fram en ny modell för
sponsorer.Ny modell
Den nya modellen bygger på ett sk "kick-back" system där den person eller
organisation som arbetar fram en sponsor erhåller 10% av
sponsringsbeloppet.Definitioner
•
•
•

Sponsor - Det företag eller organisation som sponsrar SMMAF
Förmedlare - Den individ eller organisation som förmedlar sponsorn till
SMMAF
SMMAF - Svenska MMA Förbundet

Regler för sponsring
Nedan följer några övergripande regler gällande denna modell. Naturligtvis
kommer varje enskild sponsor ha ett avtal med SMMAF.
•
•
•
•
•
•

Förmedlare och Sponsor kan ej vara från samma organisation
Förmedlare kan fakturera SMMAF aktuellt belopp först efter avtal är
skrivet och när SMMAF erhållit (första) betalningen av Sponsorn
Sponsoravtal skrivs normalt för 1 år i taget
Sponsor betalar för varje år i förväg.
Antalet Sponsorer på ett år kan komma att begränsas av utrymmesskäl
Typ av Sponsor skall följa de regler som är uppsatta av
Riksidrottsförbundet.

Erbjudande och kostnader för Sponsorer.
SMMAF erbjuder förnärvarande följande sponsorpaketGuld - 100 000 SEK
per år
•
•
•
•
•
•

Logotyp syns i samband med livestreamade ligatävlingar samt SM
Monter i samband med ligatävlingar samt SM
Logotyp på officiella landslagsdräkten
Info/reklam/videos delas via sociala medier (inlägg/stories/taggar)
Huvudsponsorplats på SMMAF:s hemsida (banners/länkar mm)
Möjlighet till events med Svenska MMA-landslaget

Silver - 40 000 SEK per år
•
•
•
•
•

Logotyp syns i samband med livestreamade ligatävlingar
Monter i samband med ligatävlingar
Logotyp på officiella landslagskläder (ej officiella landslagsdräkten)
Info/reklam delas via sociala medier (inlägg/stories/taggar)
Plats på SMMAF:s hemsida

Brons - 10 000 SEK per år
•
•
•

Logotyp på utvalda officiella landslagskläder
Info/reklam delas via sociala medier (inlägg/stories/taggar)
Plats på SMMAF:s hemsida

Information om erbjudandetMMA-ligan - ligatävlingar
SMMAF arrangerar ca 12 ligatävlingar per år samt 1 Svenskt Mästerskap. Varje
tävling har tjugotalet matcher i MMA-Klass A, B och C. Tävlingarna besöks av
200-400 åskådare. Möjlighet att ha monter på plats för dessa tävlingar.
Streaming - MMA-ligan
MMA-ligan streamas via plattformen FighterTV.se och sändningarna
produceras av Tsuba Media. En tävling går att se live såväl som i efterhand. En
sponsor får sin logga uppvisad i bild och blir även omnämnd av
kommentatorer.
MMA-landslaget
Det Svenska MMA-landslaget är ett av världens bästa landslag som tävlar
normalt på både EM och VM med mycket goda resultat. Landslaget har olika
typer av kläder som sponsorer kan synas på. Samtliga landslagsmedlemmar
(24 atleter, 3 ledare) använder sig av sociala medier och är geografiskt
utspridda över hela Sverige. Detta medför att spridningen på inlägg ifrån
sponsor blir stor.
Sociala medier och hemsida
SMMAF har konton både på Facebook och Instagram, såväl som en hemsida
där sponsorer kan synas och få utrymme (hemsida). Givet att vi beslutar om
detta eller ett justerat upplägg skapar vi informationssidor på hemsidan med
ovanstående texter och bilder.
Bifölls av styrelsen.
6. Status: Ekonomisk uppföljning mot budget (Andreas)
Inte hänt så mycket. Haft lite utgifter för tävlingar och landslag som vi betalat
ut. Vi har ett avtal med Anders Ohlsson angående arvode för landslagsledning.
Vi ligger bra till i budgeten.
7. Status: Förbundets kommunikatör (Madelein)
Vi har fått in fyra stycken ansökningar som förbundets kommunikatör. Dessa
håller på att analyseras. Jönköping har en utbildning för kommunikatörer så vi
ska undersöka om någon av dem tränar MMA och är intresserad att eventuellt
bli kommunikatör.

8. Status: Planering av Föreläsning till domare (Kevin)
Jesper skriver ett meddelande till George för att få till ett möte så planeringen
av föreläsning till domare blir av.
9. Status: Domarstruktur (Kevin, Madelein och Andreas)
Vi har ett förslag som ska ut på remiss hos DK för att analyseras. Vi ska hålla
deadline till årstämman 2021.
10. Status: Nya instruktörsutbildningar (Omar)
Inget nytt
11. Diskussion/Beslut: SM 2020 (Andreas)
Vi har fått ett förslag att Halmstad. De har erfarenhet av att arrangera gala och
äger en egen bur. Det finns en bra lokal. 30-31 Januari 2021 ska SM 2020 gå.
Andreas Waldahl är jävig på denna punkt.
Vi beslutade att Halmstad arrangerar SM 2020.
12. Diskussion/Beslut: Försenade sanktionsavgifter
Brave har betalat två av sina fyra galor. RF skickar en faktura till Allstars. Om
man betalar så får man sanktion. Utan inbetalning ingen sanktion. Kvitto skall
komma tillsammans med ansökan för sanktion.
Bulldog har eftersläpat utbetalningar för domare. 28 November saknas en
sanktionsansökan för galan.
Vi kontaktar Brave för sanktion och sanktionsavgifter.
Ingen gala får annonsera utan godkänd och betald sanktion för sitt
arrangemang.
13. Beslut: Inval av ny ledamot i PK
Daniel Bäckefeldt hoppade av PK och Tobias Svanberg ersätter honom. Vi
beslutade det.
14. Övrigt

Diskussion antal coacher i MMA ligan. Vi beslutade 6-7 tävlande 4st coacher 8
eller fler 5st coacher.
Diskussion om antal domare per klubb för ligatävlingarna.
Diskussion kring typ av domare som kommer på ligatävlingar och att några få
dömmer de flesta ringdomarmatcherna.

15. Mötets avslutande:
20:48
16. Nästa möte:
2020-11-08
DATUM

2020-10-11

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Jesper Gunnarsson

Lovisa Konradsson

Andreas Wahldal

