PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2020-11-08 Kl: 20:03

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
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Omar Bouiche, Ledamot
● Kevin Sataki, Suppleant
● Pannie Kianzad, Suppleant

Frånvarande:
● Andreas Waldahl, Ledamot
● Joakim Engberg, Ledamot

Styrelsen beslutsmässig.

General Information

5. Beslut 3 sanktionsansökningarna från The Zone
Tävlingsnamn: The Zone FC
Datum: 2021-05-08
Stad: Göteborg
Lokal: Kooperativet
Tävlingsarrangör: Fighter Centre IF
Eventarrangör: The Zone FC AB
Tävlingsledare: Andreas Juhlin
Matchmaker: Jesper Gunnarson
Matchdomare: Anders Ohlsson
Antal matcher: Minst 3 max 6
Beskrivning: Vi drar igen The Zone FC igen efter några års frånvaro. Blir lite
nytt men samma crew som har gjort detta många gånger förut.
Tävlingsnamn: The Zone FC
Datum: 2021-09-25
Stad: Göteborg
Lokal: Trädgårn
Tävlingsarrangör: Fighter Centre IF
Eventarrangör: The Zone FC AB
Tvlingskedare: Andreas Juhlin
Matchmaker: Jesper Gunnarson
Matchdomare: Anders Ohlsson
Antal matcher: Minst 3 max 6
Beskrivning: Vi drar igen The Zone FC igen efter några års frånvaro. Blir lite
nytt men samma crew (som har gjort detta många gånger förut).
Tävlingsnamn: The Zone FC
Datum: 2021-12-04
Stad: Göteborg
Lokal: Brewhouse
Tävlingsarrangör: Fighter Centre IF
Eventarrangör: The Zone FC AB
Tvlingskedare: Andreas Juhlin
Matchmaker: Jesper Gunnarson
Matchdomare: Anders Ohlsson
Antal matcher: Minst 3 max 6
Beskrivning: Vi drar igen The Zone FC igen efter några års frånvaro. Blir lite
nytt men samma crew (som har gjort detta många gånger förut).
Notera att vi kan bli tvingade att skjuta fram tävlingen pga pandemin och
myndighetspåbud men vi hoppas såklart inte det.
Jesper är jävig på denna punkt.

General Information

Dessa tre sanktionsansökningar bifölls.
1. 6. Status: Ekonomisk uppföljning mot budget (Andreas)

Vi bordlägger denna fråga för vår kassör är sjuk.
1. 7. Status: Förbundets kommunikatör (Madelein)

Vi har fått fyra ansökningar, vi har två som ej var lämpade, en som hoppade av
och en som ej har återkopplat ännu. Madelein undersöker hur vi ska gå vidare i
ärendet. Hon kollar upp hur vi eventuellt kan söka kommunikatör på
jobbsökarsidor och undersöker vad det i så fall kostar.
1. 8. Status: Planering av Föreläsning till domare (Jesper)

George vill ha en fysisk föreläsning för domare, där alla samlas i en lokal och i
dagsläget så känns det inte aktuellt pga pandemin i världen. Så vi bordlägger
denna föreläsning till världsläget ser annorlunda ut.
1. 9. Status: Domarstruktur (Kevin, Madelein och Andreas)

Madelein hör med Marc Ratners hur domarstrukturen är uppbygg i nevada
state och med Marc Goddard hur IMMAF:s upplägg är. Så vi får en förståelse
hur processen från ny domare till UFC domare ser ut. Efter de så tas det fram
en remiss som får gå till DK där de kan fylla på tankar om domarstrukturen.
Styrelsen få efter de ta del av remissen som ska mynna ut till en proposition
som stämman får ta del av och besluta.

1. 10. Status: Nya instruktörsutbildningar (Jesper)

En diskussion fördes hur SMMAF kan utforma en ny instruktörsutbildning.
Den som vi hade var en helg och alla blev godkända. Vi vill att de ska finnas
vissa kriterier som instruktörer ska uppfylla efter en genomförd godkänd
utbildning. Vi känner att vi ska kunna lita på att instruktören har en hög
kvalitet och kan driva en egen klubb. Förbundet vill ansluta fler klubbar till sig
och växa. Den som gör kursen ska ha vissa förkunskaper, gå grundkurs och sen
en uppföljning som ser om kunskaperna sitter kvar. Det ska finnas möjlighet
att underkänna folk som ej uppfyller alla kriterier. Det ska gå att kvalitetstesta
instruktörer.
Som början så undersöker Madelein hur instruktörsutbildningar ser ut i
IMMAF. Joakim o Omar får i uppdrag att göra ett utkast till nästa styrelsemöte
på hur en adekvat och effektiv utbildning skulle kunna läggas upp.
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1. 11. Diskussion: Resterande tävlingar i MMA-ligan 2020 (Jesper)

Två tävlingar till Shoot Challenge 38 21/11 i Stockholm och Icon Challenge 5
28/11 i Gråbo.
Gällande COVID-19
Folkhälsomyndighetens lokala rekommendationer gäller till och med den 19:e
november men kan komma att förlängas. Om de förlängs ställs tävlingen in. Vi
kommer därför även skjuta på den slutgiltiga matchningen tills den 19:e.
Varje klubb, tävlande, coacher och domare måste vara medvetna om denna
info.
Viktiga datum
Lördag 14:e november: Preliminärt matchkort MMA Klass-A klart
Onsdag 18:e november: Deadline för anmälan
Torsdag 19:e november: Slutgiltigt matchkort för MMA Klass A till C klart
Lördag 21:e november: Tävling
1. 12. Diskussion: Kvalificering till SM 2020 (Jesper)

En diskussion om vad som händer med SM 2020. Har vi inga mer tävlingar?
Kan man genomföra SM om vi inte har fler tävlingar? Hur ska man kvalificera
till SM? Kan vi genomföra de två tävlingar som är kvar blir inget problem. Hur
gör vi annars? Funderingar att ta med till nästa styrelsemöte
1. 13. Diskussion/Status: Samarbetsavtal med Fighter TV (Jesper)

Fighter TV vill förlänga samarbetsavtal mellan SMMAF och dem. Vi har ett
samarbetsavtal med Fighter TV till och med SM. Vi skulle utvärdera
samarbetet men vi har inte haft så många tävlingar. De vill förlänga avtalet.
Styrelsen känner att Fighter TV är lätt att samarbeta så vi vill också förlänga
avtalet. Jesper tar en diskussion med Fighter TV
1. 14. Diskussion: Domarkommittén (Andreas)

Vi bordlägger den.
1. 15. Diskussion: Supervisors (Andreas)

Vi bordlägger den.
1. 16. Diskussion: Sponsorer (Jesper)

Det är en säljare som hört av sig med ett sponsorförslag.
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Idén är att vi har ett samarbete med en rikstäckande kedja där man
kommunicerar i våra samt egna kanaler att under 2 veckor finns möjligheten
att "runda upp" och pengarna som samlas in går till Svenska MMA Förbundet
och/ eller den lokala föreningen. Personalen i butik informerar kunderna samt
att man skyltar både fysiskt och digitalt om hur ni arbetar etc. Efter perioden så
redovisar man tillsammans resultatet i alla kanaler man använder och skapar
en positiv känsla för alla inblandade som man sedan spinner vidare på under
nästa period. Runda upp AB ägs av stiftelsen Runda upp, varumärket är
skyddat och för att använda oss så betalar man en licens på 500 kr per butik
och år.
Vi ska undersöka konceptet vidare tills nästa möte. Se om vi kan ragga fler
sponsorer.
17. Övrigt
Diskussion runt roller och sitta på två stolar samtidigt. Jesper ska ta en
diskussion med individer inom SMMAF och våra kommittéer som det berör.
Det finns poster som det inte är förenlig att sitta på två stolar. Styrelsen ska
fundera på för och nackdelar till nästa möte.

18. Mötets avslutande:
21:01
19. Nästa möte:
2020-12-06
DATUM

2020-11-08

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Jesper Gunnarsson

Lovisa Konradsson

Madelein Fagerlind

General Information

