
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-04-11 Kl: 20.02 

TYP AV MÖTE Styrelsemöte via teams 
 
1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Styrelsen valde Babak Ashti till mötesordförande. 
 
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Styrelsen valde Lovisa Konradsson till mötessekreterare. 
 
3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde till Pannie Kianzad justerare 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 
● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Andreas Waldahl, Ledamot 
● Madelein Fagerlind Ledamot 
● Robert Nyström, suppleant 
● Pannie Kianzad, Suppleant 

 
 
 

 
 
 
Frånvarande: 

● Iman Darabi, Ledamot 
● Kevin Sataki, Ledamot 

 
 
 
 
Styrelsen beslutsmässig.  



 

 

 
 
5. GBG ärendet 

Vi börjar med att gå igenom de yttrande som vi fått av personer inblandade i 
ärendet. Diskussion fördes. Nästa möte 18 april så kommer vi sammanställa 
allt skriftligen och ta beslut om hur vi går vidare.  Då ska alla yttrande 
skriftligen inkommit så vi kan ta ett demokratiskt beslut i frågan. 
 
Hela styrelsen får i uppdrag att definiera: Vad är en match? 
Utöver det skall Robert som var på plats ska prata, med andra som var där med 
och Pannie skall få information av en medlem på GBG MMA som hade mer 
information om vad som hade skett.   
 
Styrelsen beslöt att ta in Anna Löfgren som jurist för att hjälpa till med 
ärendet. Lovisa Konradsson som har varit i kontakt med Anna ska kontakta 
henne och involvera Babak Ashti. 
 
 
6. IMMAF Women’s Commission 

IMMAF har kollat på utveckling av tjejer från 6 år och uppåt. Sedan hur 
menscykeln fungerar utifrån träning. Mesta forskningen runt detta kommer 
från styrketräning och fotboll. Madelein får i uppdrag att utvärdera huruvida vi 
kan implementera detta i svensk MMA.  

Styrelsen har beslutat att Madelein Fagerlind är kontaktperson och IMMAF 
ansvarig. 
 
7. Förutsättningar kring enskild näringsidkare 

Enskild näringsidkare är ett lätt sätt för en funktionär inom SMMAF att kunna 
fakturera SMMAF för sina tjänster. Iman tar detaljer nästa möte hon deltar i. 
 
8. Medlemsansökning  

 Det har inkommit en medlemsansökan från föreningen Stockholm Allstyle IF. 
Instruktör Arman Popal. Styrelsen beslutar att han godkänns under 
premisserna att han går SMMAF instruktörsutbildning så fort den kommer 
igång igen. Pga. Covid-19 så har inte förbundet kunnat utbilda nya 
instruktörer.  
 
9. SMMAF kommunikatör 



 

 

 Det har inkommit en ansökning. Styrelsen läser igenom den till nästa 
styrelsemöte för beslut. 
 
10. Askari (Babak avstod från att rösta pga jäv) 

Styrelsen beslutar att vi ej vill bli förknippade med osportsliga aktiviteter (tex 
KOTC, Avesta Senap eller Rost live). Styrelsen anser att det inte är en slump att 
de använder märket i marknadsföring av osportsliga event. Utan att detta sker 
medvetet. Andreas Waldahl får i uppdrag att skriftligen varna Askari. De får en 
tidsfrist på en vecka att agera. Om så ej sker så tar SMMAF bort tillstånd för 
machgodkänd utrustning. 
 
 
11. Beslut om 2018 SM vinnare 

 Styrelsen beslutade att Sebastian Gonzalez ska annonseras som vinnare i -
56,7kg MMA klass A i 2018 års SM. Styrelsen ska få i uppdrag att ta fram en 
policy så att detta inte sker igen. Förtydligande av regler och processer i dessa 
ärenden.  
 
 
12. Ansvar till antidoping 

Styrelsen utser Madelein Fagerlind som anti-doping ansvarig till en början för 
att utvärdera arbetets omfattning och därefter vid stor arbetsbelastning 
komplettera med ytterliga personer. 
  
Madelein får i uppdrag att fråga Christer Ringblom om han vill assistera som 
administratör. 
 
13. Övrigt 
Alla läser igenom ansökan om sanktion från Norge så tar vi beslut på ett senare 
styrelsemöte 
 
Styrelsen utser Robin Roos och Bezan Mahmudi som MMA-ambassadörer till 
SBK 
 
Styrelsen har beslutat om att utse Lovisa Konradsson, Madelein Fagerlind och 
Andreas Waldahl som ansvariga för kommunikationen via förbundets officiella 
mailkonto info@smmaf.se 

 
 



 

 

 13. Mötets avslutande: 

21:46 
 
14. Nästa möte: 

 2021-04-18 kl. 20:00 
 
DATUM 2021-04-11 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Pannie Kianzad 

 


