
 

 

General Information 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER DK i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-03-11 20:00 till ca 21:40 

TYP AV MÖTE DK-möte 

 

FORMALIA – Val av mötesordförande  

DK valde Markus Svensson. 

 

 FORMALIA – Val av mötessekreterare  

DK valde Markus Svensson. 

 

FORMALIA – Val av en justerare 

DK valde Måns Nilsson 

 

FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Markus Svensson, ordförande 

● Måns Nilsson, ledamot 

● Andreas Gruner, ledamot 

● Robert Sundel, ledamot 

● Daniel Eklund, ledamot 

● Anders Ohlsson (var med och presenterade under del av punkt 4 

och svarade på frågor men var ej med vid diskussion eller 

röstning) 

 

Frånvarande 

● Nadja Eriksson 

 

DK beslutsmässigt, ordförande Markus Svensson hade även innan mötet stämt 

av med Nadja Eriksson gällande punkterna 2, 3 och 4 nedan. 

 
 

Protokoll 

 



 

 

General Information 

1. Vad har hänt sedan senaste DK-möte: 
- Daniel Eklund tar lead för projektet med att uppdatera regelverk. 
Markus Svensson backar upp. Daniel och Markus har varit i kontakt 
med TK för att be dem sammanställa i en lista sina synpunkter på 
existerande regelverk. Daniel har tidigare tagit fram en lista som han har 
redogjort för i DK. Daniel kommer boka möte med representanter från 
TK och DK för att sammanställa en komplett lista. 
- Nadja Eriksson har tagit fram ett förslag och en excel för 
administration av licensierade domare. 
-Diskussion inom DK har påbörjats gällande missmatch-ärende vid 
AKFC2 och berörd matchmaker har kontaktas för att ge sin syn på 
missmatch. Matchmakern har svarat. 
- Diskussion inom DK har påbörjats gällande ny 
matchmakingkommittee. 

 
2. DK röstade enhälligt fram att missmatchen vid AKFC2 anses vara en 

markant missmatch. Enligt SMMAF-regementet för matchmaking är 
DK, gällanded ärenden som berör missmatchng, beredande instans och 
SMMAF-styrlese är beslutande. DK skickar därför detta ärende gällande 
markant missmatch vidare till styrelsen för beslut om åtgärd. 
 

3. DK röstade delat fram att det inte finnas något behov av en ny 
“Matchmakingkommittee”.  

 
4. DK röstade enhälligt fram att Anders Taxi Ohlson och Kevin Sataki som 

konsulter får uppdraget, förtroendet och ansvaret att utveckla och ta 
fram en ny domarutbildning samt genomföra domarutbildningar. 
 
Uppdraget innebär att utveckla och ta fram ny utbildning för B-klass 
(poängdomare och matchdomare) samt att utveckla och ta fram ny 
utbildning för A-klass (poängdomare och matchdomare). 
 
Uppdraget inkluderar inte utbildning för PRO eller C-klass.  
 
Uppdraget inkluderarar att planera in datum och genomföra minst ett 
utbildningstillfälle per halvår för B-klass (poängdomare och 
matchdomare) samt att planera in datum och genomföra minst ett 
utbildningstillfälle per halvår för A-klass (poängdomare och 
matchdomare). Antal utbildningstillfällen för 2021 och framåt blir en 
budgetfråga för styrelsen att ta beslut om. 
 
Uppdraget är ett helhetsansvar kring poäng- och matchdomarutbildning 
för B-klass och A-klass samt ansvar för certifiering av kursdeltagare som 
går domarutbildning och det blir därför konsulterna Anders och Kevin 
som har det yttersta ansvaret för att utbildningarna håller hög kvalitet 
och ansvar för att kursdeltagare som certifieras håller en rätt nivå för att 
bli certifierade. 



 

 

General Information 

 
DK vill förtydliga att detta är ett samarbete mellan DK och konsulterna 
Anders och Kevin. Konsulterna Anders och Kevin måste synka med DK i 
sin planering av utbildningarna och ha en nära dialog med DK gällande 
sånt som berör domarutbildning. 
 
DK är inte beslutande organ, nästa steg blir därför att Anders och Kevin 
presenterar sitt upplägg, genomförandeplan och kursplan för SMMAF-
styrelse som tar slutgiltigt beslut i frågan. Det blir även Anders och 
Kevin som tillsammans med SMMAF-styrelse får komma överens 
gällande ekonomisk ersättning. DK har inga synpunkter gällande den 
ekonomiska ersättningen, ekonomisk planering ligger inom SMMAF-
styrelses ansvarsområde. Den utbildning Anders och Kevin tar fram ägs 
av författarna men bör vara tillgänglig för SMMAF att ta del av vid 
behov. Vidare vill DK påminna om att utbildningen sker på uppdrag av 
SMMAF genom domarkommittén och att utbildarna sålunda agerar 
inom ramen för detta representantskap. 
 

5. DK beslutade att det per halvår ska hållas minst en 
poängdomarutbildning och en matchdomarutbildning för både B-klass 
och A-klass. 
 

6. Nästa DK-möte är inplanerat till söndag den 11 april kl 20:00 

 

7. Mötet avslutades. 

 

JUSTERAT 210313 

 

MÅNS NISSON 


