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PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-01-17 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  anslöt 20:09 

● Andreas Waldahl, Ledamot 

● Joakim Engberg, Ledamot  

● Madelein Fagerlind Ledamot 

● Pannie Kianzad, Suppleant 

● Kevin Sataki, Suppleant anslöt vid punk 8 

 

 

 

 

Frånvarande: 

●  Omar Bouiche, Ledamot 

 

 

 
 

 

Styrelsen beslutsmässig. 
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5. Info - Stämma - Verksamhetsberättelse 2020 (Jesper) 

SMMAF årsmöte är 16 mars online.  
 
SMMAF Verksamhetsberättelse 2020 är inskickad och godkänd av SB&K. 
 
Ordförande har ordet 
2020 har inte varit som andra år. Pga pandemin har mycket av förbundets 
verksamhet och våra klubbars verksamhet fått antingen begränsas eller ställas 
in. Av den anledningen blev det svårt, för att inte säga omöjligt att genomföra 
den verksamhetsplan förbundet satte upp. Det har naturligtvis även påverkat 
vår budget och utfallet har inte legat i linje med vad förbundet budgeterat. Mer 
info om det i förbunds förvaltningsberättelse. Personligen har jag valt att inte 
ställa upp till omval som förbundsordförande. Jag har 20 år bakom mig av 
olika poster i förbundsstyrelser med kopplingar till MMA. Det har varit 
Svenska Shootfightingförbundet, SB&K Kampsportsektion och Svenska MMA 
Förbundet under denna period. 20 år är egentligen får lång tid i mitt tycke att 
vara engagerad på det sättet. Av den anledningen kliver jag nu av och hoppas 
att förbundet kommer fungera väl i framtiden. 
Jesper Gunnarson 
Avgående Förbundsordförande. 
 
Genomlysande av verksamhetsplan 
Nedan återfinns en genomgång av vilka aktiviteter som gjordes i förhållande 
till verksamhetsplanen 
 
Ökade intäkter 
Att attrahera sponsorer är svårt normalt sett, under pandemin har det inte 
blivit lättare tyvärr. På den ljusa sida har förbundet sjösatt en ny sponsor 
modell med erbjudanden som gör det möjligt att hantera kommande sponsorer 
på ett bra sätt. 
 
Kärnverksamhet 
Under 2020 var målet att återvända och fokusera på kärnverksamhet och 
nedanstående områden 
 
Sanktionera tävlingar 
Pandemin till trots gick det att genomföra flertal tävlingar utan publik men 
med olika typer av streaminglösningar. Extra noterbart var 4 stycken BRAVE 
tävlingar som genomfördes under ca 3 veckor i augusti. Men totalt sett var det 
färre tävlingar än normalt. 
 
Arrangemang av MMA-ligan 
Det genomfördes några tävlingar i ligan men flertalet fick ställas in inklusive 
SM pga de riktlinjer Folkhälsomyndigheten riktat mot idrottsrörelsen. Ligan 
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blev därmed rejält stukad under 2020. På den ljusa sidan genomfördes 
streaming via FighterTV av ligan via ett avtal med dessa som SMMAF tecknat. 
 
Arrangera instruktörsutbildningar 
Dessa gick ej att genomföra alls pga pandemin 
 
Arrangera domarutbildningar 
De flesta av dessa utbildningar fick också ställas in förutom vissa poäng 
domarutbildningar. 
 
Supportera Landslaget 
De flesta internationella mästerskap blev inställda förutom IMMAF Oceanic 
Open Championships 2020. Där gjorde landslaget sedvanlig succé och tog 2 
guld och 1 silver på 3 tävlande. Under året förlängdes även landslagsledningen 
till och med 2023.  
 
Ökade möjligheter till att tävla 
Denna punkt kunde pga pandemin inte uppfyllas. 
 
Fler aktiva i förbundet 
Under året har styrelsen tagit initiativ att supportera förbundets komittéer med 
både arbetssätt och definition av arbetsuppgifter. Väl fungerande kommittéer 
är viktigt för förbundet! 
 
Övrigt 
Professionella utövare 
Det var trots allt ett bra år för Sveriges professionella utövare. Klart starkast 
lyste Khamzat Chimaev med ett unikt intåg i UFC. Även Jack Hermansson 
hade ett starkt år och etablerade sig i den absolut toppen i mellanvikt. På 
damsidan tog sig Pannie Kianzad in toppen på sin viktklass. Framtiden ser 
mycket lovande ut totalt sett. 
 
Internationella funktionärer 
Svenska funktionärer i form av matchdomare, poängdomare, tidtagare och 
inspektörer blev vanligare på internationella aktörers galor. Noterbart är 
speciellt att Kevin Sataki och Anders Ohlsson agerat matchdomare på UFC-
titelmatcher. Det är både roligt och ett kvitto på att svenska funktionärer håller 
hög internationell klass. 
 
Ej sanktionerade event 
Noterbart är även att antalet sk underground event med osanktionerade 
"tävlingar" verkar ha ökat. Förbundet har polisanmält ett sådant och haft 
dialog med SB&K, Länsstyrelsen, Polisen såväl som media om detta fenomen. 
Förhoppnings är att sådana event minskar i antal och att personer som ändå 
genomför dessa blir lagförda i enlighet med Kampsportslagen. 
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6. Diskussion - Stämma - Förvaltningsberättelse 2021 (Andreas) 

Andreas har ett utkast på G. Ser ut som vi går plus minus noll 2020. 

Förvaltningsberättelsen ska vara klar innan 1 mars.   

 

7. Diskussion - Stämma - Verksamhetsplan 2021 (Jesper) 

Madelein och Andreas gör ett utkast på en verksamhetsplan. I den ska en 
punkt om sponsorer ingå. 

 

8. Diskussion - Stämma - Budget 2021 (Andreas) 

Styrelsen har fått ta del av ett utkast av budget 2021. Har samma 
kostnadsposter som förra året. Vi väntar på att se hur mycket medlemsavgifter 
som kommer in. Vi förväntar oss att de kan vara mindre än 2020 pga 
medlemsbortfall av covid-19. Några sanktionsavgifter skjuts över till 2021 pga 
covid-19. Andreas sammanställer en färdig budget till nästa möte. 

 

9. Diskussion - Stämma - Propositioner (Kevin, Madelein och 
Andreas) 

 Vi avser att inte lämna in en proposition till stämman.  

 

10. Diskussion - Stämma - Motioner (Jesper) 

Det har inkommit en motion till stämman om att bilda en 
matchmakingkommitté. Styrelsen har tagit del av den och Pannie, Joakim och 
Kevin tittar på motionen och formulerar ett svar från styrelsen för stämman. 
Deadline är 1:a mars  

Till Svenska MMA Förbundet 2021-01-15 Motion till årsstämma 2021-05-27  

MATCHMAKINGKOMMITTÉ BAKGRUND  

SMMAF har tillsatt expertkommittéer inom flertalet specialområden men det 
saknas fortfarande ett väldigt viktigt organ inom förbundet. En 
expertkommitté som hanterar förbundets kanske viktigaste frågor ur ett 
säkerhetsperspektiv. En kommitté som hanterar alla ärenden relaterade till 
matchmaking, matchmakers, matchningar, licensering etc. Idag hanteras vissa 
matchmaking-relaterade frågor av DK vars uppgift är att utbilda och tillsätta 
kompetenta domare, och andra frågor hanterats av PK och TK.  

MOTIVERING  
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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 matchmaker 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 kommittéerna 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 all 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 matchmakingkommitté bör därför tillsättas med uppdrag att avlasta alla 
andra kommittéer 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.  

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

Kommittén 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 
idéer kring hur vi kan utveckla detta organ. Men jag, Babak Ashti, ställer gärna 
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upp med att bidra till att utveckla denna expertkommitté om SMMAF:s styrelse 
ger mig det förtroendet, samt med de uppdrag styrelsen ålägger mig.  

YRKANDEN  

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

UNDERTECKNAD AV:  

Babak Ashti 
Ordförande, Forca Fighting MMA Klubb Solna / Stockholm  

 

 

 

 

11. Diskussion - Stämma - Revision (Jesper) 

Andreas ska ta kontakt med vår revisor Jim Bergman och gå igenom bokslut 
med honom. Jesper ska visa alla våra protokoll som ligger på vår hemsida. 

 

12. Info - Stämma - Valberedning (Jesper) 

Valberedningen har fått fråga om de ställer upp för omval. Svar inväntas. 

 

13. Status: Kommittéernas arbetssätt (Jesper) 

Vi har haft möte med DK och TK. DK gjorde ett byte av ordförande så Markus 
Svensson är ordförande och Andreas Grüner är ledamot. Kevin är styrelsen 
kontaktperson till dk. Vi känner att dessa kommit igång med sitt arbete.  
Medicinskakommittén tar Jesper kontakt med för att följa upp deras arbete.  
Utbildnings-, PRO-, och landslagskommitté jobbar på bra och gör det som de 
ska göra. 

 

14. Status: Förslag från prokommitten angående matchmaking 
(Andreas) 

Andreas har varit i kontakt med TK, ska kolla med PRO med, och påbörja 
försök att sätt upp kriterier för matchmaking. Vilket är svårt för att ta i 
punktform. Det är mycket magkänsla inblandad. Andreas fortsätter att söka 
efter: -Om dessa parametrar uppföljts så är det en mismatch.   
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15. Status: Förbundets kommunikatör (Madelein) 

Vi har en linkedsida för att kunna få in ansökningar till en kommunikatör.  
https://www.linkedin.com/company/svenskammaforbundet/about/ 
Vi söker vidare efter en kommunikatör. 

 

16. Status: Nya instruktörsutbildningar (Omar, Joakim och 
Madelein) 

Det har inte hänt något. 

 

17. Diskussion - MMA-ligan 2021 (Jesper & Andreas) 

Planen är att ha 14-ligatävlingar i år med övervikt i södra Sverige. Alla klubbar 
har inte svarat ännu. Men den är på G. Andreas följer upp. 
Vem tar över administration av ligan och matchmaking. Styrelsens förslag är 
att Niclas Randquist och Andreas Wahldahl delar på denna post. De skulle bli 
matchmakers under praktik med Jesper som övervakande matchmaker. Kevin 
tar förslaget till DK. Beslut skjuts fram till DK fått yttra sig i frågan. 

 

18. Diskussion - Sponsorer (Andreas) 

Ligan och landslaget hade inga sponsorer under 2020. Kolla med den person 
som jobbar med sponsorfrågor i SB&K. Kolla hur de gör? Hur ska vi få igång 
jakten efter sponsorer? Ett förslag är att lägga det på en person. Ta med detta 
som en punkt i verksamhetsplanen. 

 

19. Diskussion - Ersättning landslagsledning (Andreas) 

Styrelsen diskuterade ersättningen utifrån att 2020 blev VM och EM inställda. 
Det avtal som nu ska slutas ska det tydligt framgå att ersättning betalas ut vid 
utförda uppdrag. Andreas har i uppdrag att göra ett tydligt skriftligt avtal på 
3år med landslagsledningen. 

 

 

20. Övrigt  

 Vi diskuterade om ersättning för ligatävlingar matchmaking och 
administratörlön. Inga beslut togs. 
Kevin har gjort ett förslag på en ny kursplan för domare. Tanken med den är 
att det ska vara roligt att utbilda sig till domare. Styrelsen lämnar den på 
remiss till DK. 

 

https://www.linkedin.com/company/svenskammaforbundet/about/
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 21. Mötets avslutande: 

21:12 

 

22. Nästa möte: 

 2021-02-14 

 

DATUM 2021-01-17 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Andreas Wahldahl 

 


