
Till Svenska MMA Förbundet 2021-01-15 

Motion till årsstämma 2021-05-27 

MATCHMAKINGKOMMITTE 

BAKGRUND 

SMMAF har tillsatt expertkommitteer inom flertalet specialområden men det saknas 
f~rtfarande ett väldigt viktigt organ inom förbundet. En expertkommitte som hanterar 
forbundets ka_~ske viktigaste frågor ur ett säkerhetsperspektiv. En kommitte som 
~antera~ alla arenden relaterade till matchmaking, matchmakers; matchningar, · 
l_~censenng etc. Idag hanteras vissa matchmaking-relaterade frågor av DK vars uppgift 
ar att utbilda och tillsätta kompetenta domare, och andra frågor hanterats av PK och 
TK. . 

MOTIVERING 

Matchmaking-relaterade frågor bör hanteras av personer med expertis och bevisad 
erfarenhet och kompetens inom just matchmaking med den främsta motiveringen att 
tillse optimal säkerhet för våra atleter. Men även för att främja trygga matchningar och 
göra korrekta objektiva hälsosamma bedömningar för att inte riskera Länsstyrelsens 
tillstånd eller förbundets förtroende och anseende. 

En matchinaker har ett oerhört ansvar och skyldighet att tillse atleternas säkerhet och 
därför är det otroligt viktigt att denna viktiga roll hanteras på ett optimalt sätt. SMMAF 
växer med fler och fler evenemang och matcher både inom proffs och amatör och 
därmed är det viktigt att även förbundets arbete följer med i denna utveckling. Till följd 
av detta behöver vi även avlasta de andra kommitteerna med matchmaking-relaterade · 
frågor så att de i sin tur kan fokusera på ärende relaterade till just deras 
specialområden och expertkompetens. 

SMMAF ser annorlunda ut idag än vad det gjorde 2008. Förbundet växer konstant 
tack vare många eldsjälar som bidrar med sitt engagemang. Det finns massor av ny 
kunskap inom specialområden som tidigare inte fanns att tillgå, men som förbundet 
bör ta tillvara på idag. Därför är det oerhört viktigt, att matchmaking som är kärnan i 
förbundets arbete med att tillse säkra matcher förvaltas av rätt personer med rätt 
kompetens. 

Med ~Il respekt till alla personer som är och har varit involverade i dessa frågor. Syftet 
är inte att underminera förbundets tidigare arbete eller klanka ner på någons 
kompetens, utan ett naturligt steg i att vidareutveckla SMMAF och svensk MMA. 



BEDÖMNING 

En matchmakingkommitte bör därför tillsättas med uppdrag att avlasta alla andra 
kommitteer med matchmaking-relaterade ärenden som ex. att hantera bedömning 
av eventuella missmatches, behörigheter, kompetensbedömning, vilket regelverk 
som bör tillämpas på respektive match vid ansökan, utbildning och licensering av 
nya matchmakers etc. etc. 

Kommitten bör bestå av SMMAF:s licenserade matchmakers med mest erfarenhet 
och kompetens inom specialområdet. 

Kommitten skall framställa riktlinjer och tillvägagångssätt för sina åtaganden som 
godkänns av styrelsen innan ikraftträdande. 

Det finns säkert massor av andra personer i förbundet som har många sunda ideer 
kring hur vi kan utveckla detta organ. Men jag, Babak Ashti, ställer gärna upp med 
att bidra till att utveckla denna expertkommitte om SMMAF:s styrelse ger mig det 
förtroendet, samt med de uppdrag styrelsen ålägger mig. 

YRKANDEN 

Att förbundsstämman beslutar att tillse en ny matchmakingkommitte bestående av 
SMMAF:s mest erfarna matchmakers med uppdrag att hantera alla matchmaking
relaterade frågor. 

UNDERTECKNAD AV: 

Babak Ashti 
Ord ·· hting MMA Klubb 
So 


