
 

  

PROTOKOLL  

  

MÖTET AVSER  Svenska MMA-förbundets årsmöte 2019 

DATUM OCH TID    2019-03-23 Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 33, 

Stockholm 09:30-09:55 Fullmaktsgranskning 10.00 Årsmöte 

DELTAGARE             Se röstlängd  

  

1. Mötets öppnande   

Mötet öppnas av ordförande Jesper Gunnarson kl. 10.03 

  

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet   

Röstlängd för mötet fastställdes. 7 klubbar, 9 röster totalt.  

  

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst  

Mötet ansågs behörigen utlyst.  

  

4. Val av ordförande vid mötet  

Jesper Gunnarsson valdes till mötesordförande  

  

5. Val av sekreterare vid mötet  

Lovisa Konradsson valdes till mötessekreterare  

  

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets 

protokoll, samt val av två rösträknare  

Som justeringsmän (jämte mötesordförande) tillika rösträknare valdes Dick Klingemo 
och Babak Ashti 

  

7. Godkännande av dagordningen  

Stämman godkände dagordningen.   

  

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen fastslås som föredragen av förbundsstämman. 

 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelse fastslås som föredragen av förbundsstämman. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse fastslås som föredragen av förbundsstämman. 

 



 

  

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Förbundsstämman gav styrelsen ansvarsfrihet. 

 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 

Inga förekom 

 

13. Behandling av motioner som stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7§ inkommit 
till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen 

Inga förekom 

 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Verksamhetsplan föredrogs och fastställdes av förbundsstämman. 

 

Ökande intäkter 

Förbundets sponsorarbete fortsättare under kommande verksamhetsår. Arbetet 
innefattar samarbete med befintliga sponsorer samt upparbetning av nya. Målet med 
detta arbete är bland annat att ge förbundet ekonomiskt utrymme att arbeta med 
strategiska och visionära arbeten. 

 

Projektsamarbete med BRIS 

Våga vinna är namnet på ett unikt samarbete mellan SMMAF, BRIS och lokala MMA 
föreningar. Tanken är att i första hand, hjälpa och utbilda barn & ungdomar som 
redan i unga år hamnat I ett utanförskap. Integrationen som blev fel, subkulturer som 
bildas och manifesteras utanför samhällsstrukturen och som I framtid kommer bli 
både problematisk och kostsam. Samhällsekonomiskt negativt, marginaliserade 
människor och ett lidande som vi tror vi kan påverka och förändra. 

 

Ökade möjligheter till att tävla 

Förbundet arbetade aktivt vidare med att få internationella aktörer att arrangera 
tävlingar i Sverige. Förhoppningen är att tex Bellator kommer att arrangera i Sverige 
under året. 

 

Vi hoppas även att C-klassmatcherna tar fart under året. 
 

Fler aktiva i förbundet 

Ett ständigt mål är att öka antalet aktiva i förbundet och att de som är aktiva inte har 
dubbla roller om möjligt. 

 

Landslag 

 

Vårt landslag är en stor del av förbundets verksamhet. Det är delvis ny 
landslagsledning och att få den fullt fungerade är hög prioritet. 

 

 



 

  

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för 
nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat 
om för samma medlemmar 

79kr/medlem fastställes av förbundsstämman. 

 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande 
verksamhetsår 

Inga 

 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 

Inga 

 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Hänskjuter det till kommande styrelse att fastslå en budget. 

 

19. Val av ordförande i förbundet 

Jesper Gunnarsson omvaldes till ordförande av förbundsstämman. 

 

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 

Valberedningens förslag till styrelse för SMMAF ser ut enligt nedan 

 

Jörgen Hamberg, Dick Klingemo, Lovisa Konradsson, Madelein Fagerlind, Mats 
Nilsson invaldes till ordinarie ledamöter och Arben Latifi, Gabriella Ringblom 
invaldes till suppleanter av förbundsstämman. 

 

21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet 
övriga ledamöter skall vara lika fördelade mellan könen 

 

Kristina Gustafsson invaldes till ordförande Nadja Eriksson och Niclas Randquist 
valdes till ledamöter av förbundsstämman. 

 

22. Val av två revisorer 

Jim Bergman valdes till lekmannarevisor av förbundsstämman och SB&K 
förbundsstämma utser den andra revisorn. 

 

23. Mötets avslutande 

  

 Kl: 10:47 

  

DATUM  23 Mars 2019  

ORT  Stockholm  

  

  

Vid protokollet  



 

  

  

Lovisa Konradsson  

  

  

  

 
  

  

  

MÖTESORDFÖRANDE  

  

JUSTERARE  

 

  

JUSTERARE  

  

Jesper Gunnarson 

  

Dick Klingemo  

 

Babak Ashti 

      

  

  

 
  

  


