
 

 

General Information 

PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-03-14 Kl: 20:08 

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 till Madelein Fagerlind justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson ordförande  

● Lovisa Konradsson, Ledamot  

● Andreas Waldahl, Ledamot 

● Madelein Fagerlind Ledamot 

● Kevin Sataki, Suppleant  

 

 

 

 

Frånvarande: 

• Joakim Engberg, Ledamot 

• Omar Bouiche, Ledamot 

• Pannie Kianzad, Suppleant 

 

 

 
 

 

Styrelsen beslutsmässig. 
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5. Diskussion/Status - Stämma (Jesper) 

23 mars 2021 på Easymeet. Styrelsen har anmält sig. Sju dagar innan måste 

klubbarna anmäla sina ombud för att ha rösträtt på stämman. 

Styrelsemedlemmar har ingen rösträtt så andra ombud måste utses av dessa 

klubbar för rösträtten. 3 dagar innan skall styrelsen och publikplats anmäla sig. 

Alla dokument är inne i tid. Verksamhetsberättelsen drar Jesper, 

Förvaltningsberättelsen drar Andreas, Verksamhetsplan 2020/2021 drar 

Andreas, Budget drar Andreas, Utlåtande av motionen och styrelsen svar 

lämnas av Andreas, Revisorberättelsen drar ordförande av mötet och sen 

valberedningens förslag till stämman drar de. Information hur stämman går 

till. 

 

6. Status - Påskrift Bokslut (Jesper) 

Bokslut ska vara påskrivet före stämman. Joakim och Omar saknas. Madelein 
och Andreas följer upp så att de skrivs på. 

 

7. Info - Egenkontroll (Jesper) 

2020 egenkontroll godkändes av länstyrelen. Egenkontroll görs vare år före 1 
mars. SB&K bygger ett system för skador som kan bli användbart för 
egenkontrollen. Alla sanktionerade tävlingar ska lämna läkarrapport. 
Arrangören förbinder sig att skicka in läkarrapport en vecka efter tävlingen. 
Dessa ligger sedan som underlag för egenkontrollen. 

 

8. Status: Kommittéernas arbetssätt (Jesper) 

 Vi har haft möte med MK. Mikael, Jonas och Christian deltog. SMMAF är det 
enda underförbund som har en MK. Vår kommittee tillfrågas ofta av SB&K. Det 
uppkom en förfrågan, om vår kommittee ska flytta och ligga under SB&K. 
Nästa styrelse får ta denna punkt till SB&K. Nästa styrelse skall kolla upp så att 
protokoll kommer efter varje möte en kommittee har. 

 

9. Status: Förbundets kommunikatör (Madelein) 

 En förfrågan har skickats ut till skolorna Sälj & marknadshögskolan, 
Medieinstitutet, Changemaker Educations och Dinnovate om det finns intresse 
för någon student att bli förbundets kommunikatör. 
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10. Status: Nya instruktörsutbildningar (Omar, Joakim och 
Madelein) 

 Arbete med utbildningen har påbörjats. Nya styrelsen gör uppföljning av 
denna punkt. 

 

 

11. DK tar fram ett nytt material till domarutbildningen B-klass o A-
klass 

DK har kommit med ett förlag på att en ny B-klass och A-klassdomarutbildning ska tas 

fram. Anders Olsson och Kevin Sataki ska fungera som konsulter vid framtagandet. C-

klass och PRO ingår inte i den nya utbildningen. Dessa får komma med ett 

kostnadsförslag till styrelsen. Kevin anses jävig på denna punkt. 

 

12. Diskussion - Överlämning av admin av e-post, Instagram, Slack 
(Jesper) 

Styrelsen diskuterade vem som tar över admin rollen för e-post, Instagram, 
slack mm. Madelein utses tillfälligt över dessa för att kunna föra över dem på 
den nya styrelsen.  

 

13. Övrigt  

Ligan diskuteras och framtiden i vår.  

 

AKFC 2 diskuteras en eventuell missmatchning. Vi väntar på underlag och förslag på 

beslut.  

 

Styrelsen avtackar Jesper Gunnarson som ordförande. 

 

 

 14. Mötets avslutande: 

21:10 

 

15. Nästa möte: 

 2021-03-23 årstämma via easymeet 

 

DATUM 2021-03-14 

ORT STOCKHOLM 
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ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Madelein Fagerlind 

 


