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PROTOKOLL  

MÖTET AVSER DK i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-05-16 start kl 18:00 över Teams 

TYP AV MÖTE DK-möte 

 

1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Närvarande på mötet valde Markus Svensson till mötesordförande. 

 

2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Närvarande på mötet valde Markus Svensson mötessekreterare. 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 

Närvarande på mötet valde Daniel Eklund till justerare. 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Markus Svensson 

● Daniel Eklund 

● Måns Nilsson 

Frånvarande 

● Andreas Gruner 

● Robert Sundell 

● Najda Eriksson  

 
 

Mötesanteckningar: 
1. DK/Daniel Eklund har tidigare tagit fram en lista på förslag på 
uppdateringar i regelverken och bollat över denna lista till TK för att få input 
och förslag från TK då TK uttryckt att dem vill vara involverade i arbete med 
uppdateringar av regelverk. Efter flera påminnelser har DK inte fått någon 
uppdaterad lista tillbaks från TK. Därför genomfördes aldrig det planerade 
arbetsmötet gällande uppdatering av regelverk. Närvarande konstaterade att 
arbetsmöte behöver bokas. 
 
2. Nadja Eriksson (ej närvarande på mötet) har till DK´s orförande påpekat att 
det kommit in frågor kring när domarutbildning kan genomföras och DK-
ordförande har även fått fråga via mail. Datum för Domarutbildning är 
fortfarande ”on hold” pga av pandemin och pausade ligatävlingar. 
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3. I DK-Facebookgrupp har det den 5 maj kommunicerats gällande en ansökan 
om praktik som matchmaker från Sara Abouzeedan. DK röstade i 
Facebookgrupen och godkände Sara Abouzeedans ansökan om praktik som 
matchmaker. Se bifogad info* om Sara Abouzeedans ansökan nedan. 
 
4. I DK-Facebookgrupp har det den 10 maj kommunicerats att DK av SMMAF-
styrelse fått i uppdrag att ta fram kontaktuppgifter på alla licensierade domare 
i landet, göra en lista och skicka till styrelsen. Najda Eriksson har tagit på dig 
detta uppdraget. 
 
4. Mötet avslutades. 
 
 
-------- 
Info om Sara Abouzeedans ansökan till matchmaker: 
 
Ansökte 22 jan 2019. 
 
Fick avslag 28 jan 2019. 
 
Frågade på vilka grunder 29 jan 2019. 
 
Fick svar som hänvisade till hemsidan 29 jan (Andreas Gruner). 
 
Överklagade 5 feb 2019. Fick inget svar. 
 
SB & K drogs in i ärendet 30 sep 2019 och fick inget klart svar. 
 
Musse Hasselvall kontaktade SMMAF 20 okt 2020. Jesper tyckte då att Sara 
skulle ansöka igen istället för att gräva i historik i ett gammalt ärende. 
 
Ansökte på nytt 25 mars 2021. 
 
Komplettering 5 maj 2021. 
 
 
Mailat till DK den 22 januari 2019: 
 
Hej! 
Mitt namn är Sara Abouzeedan, 23 år gammal från Göteborg. 
Jag har sedan 2013 och Superior Challenge 9 arbetat som Fighter Relations 
Manager och koordinator för Superior Challenge i samband med 9 galor. Där 
har jag skött all kontakt med fighters och är väl insatt i hur en 
matchmakingprocess går till. Under åren har jag även varit noga med att 
ge inputs för potentiella matcher och i samband med de senare galorna har jag 
även varit delaktig i en del matchningar. Det är även jag som skickar 
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ut kontrakt med de rätta viktklasserna, informerar alla fighters huruvida deras 
match går med internationella regler eller svenska regler. I och 
med det så har jag studerat regelverket noggrant. Mitt arbete med Superior 
Challenge har resulterat i nära kontakt med SMMAF:s rutiner och 
tillvägagångssätt vad gäller arrangemang. 
Tidigare har jag även arbetat med flertalet kampsportsmagasin såsom 
Fightplay, Fightermag och just nu för Askari Magazine. Jag har bland 
annat rapporterat MMA från amatörnivå till proffsnivå. 
Kunskapen som jag har samlat på mig under åren och min erfarenhet av MMA 
och från Superior Challenge gör att jag vill utvecklas ännu mer inom 
detta fält, och jag tror definitivt att jag kommer att bli en tillgång för svensk 
MMA. Härmed ansöker jag, Sara Abouzeedan, praktikplats hos licenserad 
matchmaker Babak Ashti med ambitionen om att själv bli en licenserad 
matchmaker inom SMMAF. Praktikanten ämnar att starta sin praktik den 1 
januari 2019. 
*Med vänlig hälsning* 
Sara Abouzeedan 
 
Mailat till DK den 25 mars 2021: 
Hej DK! 
Jag vill härmed på nytt ansöka om att bli praktikant under Babak Ashti för att 
bli licenserad matchmaker i Svenska MMA-förbundet. Jag har tidigare ansökt 
om detta som ni kan se nedan, men på grund av att jag inte har fått ett 
konstruktivt svar under alla dessa år så vill jag gärna ansöka på 
nytt. Under dessa år har jag arbetat med matchmaking med Babak i samband 
med flertalet Superior Challenge galor, men nu vill jag officiellt praktisera för 
att bli licenserad matchmaker. 
Tack på förhand. Jag ser fram emot ert svar. 
*Sara Abouzeedan* 
 
Ordförande Markus Svenssons kommentar: 
När jag fick ovanstående mail till DK@smmaf.se den 23 mars 2021 har jag haft 
chattkonversation med Sara och frågade henne om hon vill göra någon 
komplettering till ansökan (då jag vet att hon har jobbat på fler tävlingar sedan 
januari 2019 och bland annat sitter i styrelsen för SB&K. 5 maj fick jag 
nedanstående mail. 
 
Mailat till DK den 5 maj 2021: 
Hej 
Jag vill komplettera min matchmakeransökan med följande: 
Jag har nu hunnit vara delaktig i arrangerandet av 12 galor, och ännu en gala är 
på ingång i slutet på månaden. Jag har varit delaktig i 
matchmakingprocessen från början till slut och har varit noga med att ge 
inputs samt assisterat Babak i majoriteten av matchningarna för samtliga 
galor. Jag har också varit och är Talent Relations Manager vilket innebär att jag 
är ansvarig för alla fighters och är kontaktperson för samtliga 
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team. Bland annat håller jag det officiella informationsmötet med alla coacher 
där jag instruerar dem kring schema, förhållningsregler och regelverk. Därmed 
har jag god insyn kring allt som berör säkerhet samt reglementen inom 
SMMAF. Jag har tränat/tävlat i thaiboxning och har dessutom tränat MMA i 
Göteborg. I dagsläget är jag medlem på Forca Fighting där jag också tränar när 
jag är i Stockholm. Utöver detta är jag med i Superiors ledningsgrupp och har 
sedan ett år tillbaka haft styrelseuppdrag i Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet. 
Jag har under alla dessa år assisterat Babak i matchmaking och nu vill jag ta 
steget ut och officiellt bli matchmaker inom SMMAF. Just nu har inte Babak 
någon praktikant och kan därför lägga fokus på vidareutbildning. Jag brinner 
för MMA och har velat göra praktik sedan länge men eftersom att jag inte fått 
svar från förra DK-ordförande så vill jag att detta hanteras på ett bra sätt. 
Ser fram emot att höra från er. 
Allt gott 
/S 

 
 

Juesterat av: Daniel Eklund   Datum för justering: 2021-06-08 


