
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-04-18 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 Andreas Waldahl justerare 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 
● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Andreas Waldahl, Ledamot 
● Kevin Sataki, Ledamot 
● Madelein Fagerlind Ledamot  
● Pannie Kianzad, Suppleant 

 
 

 
 
 
 
Frånvarande: 

● Iman Darabi, Ledamot  
● Robert Nyström, suppleant 

 
 
 
 



 

 

Styrelsen beslutsmässig.  
 
 
5. GBG ärendet: Går det att jämföra GBG MMA ärendet med KOTC, 
Roast Live och Avesta Senap? 
Styrelsen har ansökt om uppskov av GBG ärendet till länsstyrelsen. Den 27 
april ska styrelsen inkomma med internutredningen och sammanställning av 
yttranden samt en plan för att förhindra att det händer igen. 
 
Dessa är punkter som styrelsen ser när dessa fall jämnföres: 
o Arrangörens syfte 
o Inget matchkort 
o Ingen marknadsföring 
o De har publik 
o De har en announcer 
o De arrangeras inte av en SMMAF ansluten förening 
o De representerar ingen sport 
o Det finns inga regler ur ett säkerhetsperspektiv 
o Regelverken som används är ganska lika boxning, Muay Thai och MMA och 
skiljer sig mellan olika matcher 
o Arrangörerna är väldigt tydliga med att det är matcher och inte träning 
o I vissa klipp ser man tydligt att det är coacher som representerar respektive 
deltagare 
o De bedriver olaglig våldsverksamhet 
 
 
Beslut: det är avsevärd skillnad mellan dessa tre och GBG MMA 
 
6. GBG: Var det under matchliknande förhållanden? 

Av proposition 2005/06:147, 11.1, 1§ framgår: 
De former av matcharrangemang som omfattas av kravet på tillstånd innefattar 
såväl tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. Avgörande är om 
arrangemanget sker under matchliknande förhållanden, t.ex. i fråga om 
matchlängd, antalet ronder och domarbedömning. Träning i kampsport 
omfattas inte av tillståndskravet, under förutsättning att träningsmomenten 
inte utförs under matchliknande förhållanden. 
 
Helheten är avgörande och inte bara klippet, Kontrollerade former, domaren är 
coachen som coachar, flera träningar där båda utövares armar räcktes upp 
 
7. GBG: Vad anser SMMAF om videoklippet: 



 

 

Negativa aspekter med videon: 
1. Armuppräckning (att en vinnare utses). 

1. Att coachen är i buren tillsammans med utövarna kan uppfattas 
som att han är en domare. 

Den så kallade ”Domaren” på filmen är en coach (Joakim Engberg), men det 
som blir fel är att han höjer ena idrottarens arm på filmen men enligt hans 
yttrande höjer han båda idrottares armar men det syns inte på filmen. Alla 
andra vittnesmål antyder att det inte var en match. 

1. Utövarens sociala medier inlägg där han skriver MMA debut men 
det är av mindre betydelse. 

2. avgränsad yta 
3. Avsiktligt träffa motståndarens huvud 
4. Matchen avbryts vid avslut 
5. Åskådare publik 

Ska man basera ett antagande om match på en 15-årings uttalande på sociala 
medier? 
Beslut: matchen är ett ihopklipp av olika sekvenser och inte hela matchen, det 
kanske ser ut som en olaglig match för otränade ögat, men när vi tittar på 
helheten så är det ingen match. 
 
 
8. GBG: Var det brott mot kampsportslagen? 

 Beslut: Nej styrelsen anser att brott ej föreligger. 
 
9. GBG: Informera samtliga medlemsklubbar om definitioner kring 
träning och match 
 Styrelsen ska informera samtliga medlemsklubbar om definitioner kring 
träning och match.  
 
10. GBG: Ta fram tydliga riktlinjer kring vad som definieras som 
match och träning, var går gränsen? 
Beslut: 
Samla all juridiska fakta, sammanställa information vad som definierar match, 
kommunicera till föreningarna om vad de ska tänka på, hjälpa de. 
Använda flera olika kommunikationskanaler etc. webinar, info på tävlingar 
(supervisors och tävlingsledare), mail till föreningar, hemsidan 
 
 



 

 

11. Sociala medier 

Det har inkommit en ansökan till pro bono tjänsten som kommunikatör till 
SMMAF.  Lina Stiller har sin praktikplats på Hemster. Har jobbat främst med 
content på IG och FB. Har som ambition att nå nya följare och hitta de grupper 
som missats. Producerat inlägg. Vill optimera och bygga vidare på det som 
fungerat. 
Ny till MMA men tycker det är jättespännande att ge sig in i sporten 
Hennes starka sidor: Texter, välja bra bildmaterial, röd tråd genom content. 
Tillgänglig i början på maj, hon är klar 23 april. 
Ser detta som ett långsiktigt projekt. 
Sammanfattningsvis: arbetsvillig och trevlig tjej. Nyexad och hungrig på att 
jobba, få erfarenhet och lära sig nytt. 
  
Styrelsen har beslutat Lina blir SMMAF kommunikatör from början på Maj.  

 
12. Ansvarig för jämställdhetsfrågor 

Styrelsen beslutade att Lovisa Konradsson blir ansvarig för SMMAF: 
jämställdhetsfrågor och Babak hjälper om det behövs. 
 
13. Sanktionsansökningar för FCR 9 och 10 

Tävlingens namn: FCR 9 
Datum: 2021-09-04 
Stad: Västerås 
Lokal: Bombardier Arena C-Hallen 
Tävlingsarrangör: Västerås Fight Club 
Eventarrangör: Västerås Fight Club 
Tävlingsledare: Jörgen Hamberg 
Match Maker: Jörgen Hamberg 
Kontrollerande match Maker: Jörgen Segerlind 
Matchdomare: Rebin Saber, Anders Ohlsson 
Matchläkare: Kjell Lisewski Finnerman 
Beräknat max antal matcher: 7-10 pro MMA matcher samt 6-7 amatörmatcher 
Tävlingens namn: FCR 10 
Datum: 2021-11-20 
Stad: Västerås 
Lokal: Bombardier Arena C-Hallen 
Tävlingsarrangör: Västerås Fight Club 
Eventarrangör: Västerås Fight Club 
Tävlingsledare: Jörgen Hamberg 



 

 

Match Maker: Jörgen Hamberg 
Kontrollerande match Maker: Jörgen Segerlind 
Matchdomare: Rebin Saber, Anders Ohlsson 
Matchläkare: Kjell Lisewski Finnerman 
Beräknat max antal matcher: 7-10 pro MMA matcher samt 6-7 amatörmatcher 
 
Styrelsen biföll dessa två sanktionsansökningar. 
 
14. Inleda en internrevision kring tidigare års ekonomi 

Styrelsen har beslutat att inleda en internrevision kring tidigare års ekonomi. 
 
15. Mail från Karl Spens 

Hej! 
Jag vill gärna ta upp frågan på ett sakligt sätt och att ni måste förstå budskapet 
ni profilerar från er styrelse. Jag läste ert protokoll från den 17:e januari där 
man kan läsa en rätt lång avhandling om matchmaking och att den är 
undertecknad av Babak Ashti (fd Aghavali). 
Om man har följt svensk mma det senaste 10 åren bör man vid det här laget 
förstå vad Superior Challenge är och vem arrangören är bakom den. 
Så sent som för ett par veckor sedan annonserade ni en ny styrelse där Babak 
sitter nu som ordförande. 
Budskapet ni har sänt ut åt oss läsare blir följande 
- Det räknas endast mismatch om fighterns inte har någon anknytning till de 
föreningar som gynnar dem ekonomiskt (allstar,forza,söders fight gym m.m) 
- Nya föreningar som vill arrangera tävlingar i framtiden måste i värsta fall ta 
det via Babak som i sin tur kommer att sälja in sina killar från sitt stall (Bartosz 
i GLOC är ett exempel) 
- Det blir en mer avskräckande ton att ens ha tankar i framtiden att arrangera 
tävlingar oavsett nivå om en av sk matchmakern driver Sveriges ledande 
kampsportsorganisation, i teorin nästan omöjligt att arrangera tävlingar utan 
inflytande. 
Det har förekommit ett liknande scenario för 10 år sedan då Marko Gyllenland, 
August Wallen och Jesper Gunnarsson satt i er styrelse men skillnaden blir 
följande 
- De behövde arrangera många tävlingar i bla The Zone Fc för att se till att 
MMA få finnas kvar , det var här mmanytt och kimura kom till. 
- Marko och August drev Fightermag som var dåtidens mmaytt , en viktig kanal 
för alla kampsportsintresserade. 
- Marko var matchmaker i The Zone Fc där man godtyckligt kunde genomföra 
mismatch utan att SMMAF tog upp det då, det här var en tid då vi hade knappt 
stora namn från Sverige som tävlade i UFC. 
Kort sagt, det genomfördes fler proffsmatcher då gentemot nu och man 
kommunicerade på ett annorlunda sätt. Det skall dock nämnas här att på 
denna tid hade ni då en matchmaker som var 100% manager åt många fighters 



 

 

och dömde vissa matcher vid namn Manos Terzitane. 
Med detta sagt, det var värre förr och mer svågerpolitik men jag ställer mig 
tveksam om det kommer att bli bättre nu i takt med att många näringsidkare 
behöver pengar i ren desperation pga covid-19 och då kan man ta till hårda 
åtgärder som uppfattas enormt girigt. 
Personliga påhopp eller inte, jag sammanfattar bara vad alla har sagt och 
skrivit under det senaste 10 åren och detta är resultatet. 
Kort sagt här, er matchmakingkomite inger en ren nepotism och detta bör 
åtgärdas. 
Oväntat att Sara Wahlbergs sambo jobbar åt Budo&Kampsport i en rätt hög 
befattning?! Svar nej! 
 

1. Babak svarar på mailet 
2. Försöker ber personen att inte använda sig av en alias utan kliva 

fram med sin riktiga identitet 
3. Vi lägger upp hela konversationen och all info helt öppet för alla att 

kunna läsa (transparens) 
 
 
16.Övriga frågor  

 
 
 
 17. Mötets avslutande: 

21:46 
 
18. Nästa möte: 

 2021-04-25 kl. 20:00 
 
DATUM 2021-04-18 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Andreas Waldahl 

 


