PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2019-08-18 Kl: 21:04

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 Jörgen Hamberg till justerare
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var
 Jesper Gunnarson ordförande
 Jörgen Hamberg, Ledamot
 Lovisa Konradsson, Ledamot
 Dick Klingemo, Ledamot
 Mats Nilsson, Ledamot
 Gabriella Ringblom, Suppleant
 Arben Latifi, Suppleant
Frånvarande
 Madelein Fagerlind, Ledamot
Styrelsen beslutsmässig.
5. Beslut: Sanktionsansökan Excellence Fighting Championship II
(Jesper)
Tävlingens namn: Excellence Fighting Championship II
Datum: 19-10-12
Stad: Linköping
Lokal: Sporthallen
Tävlingsarrangör: Kampsportscentret LLS

Tävlingsledare: Anders Olsson
Matchmaker: Anders Olsson
Kontrollerande matchmaker: Bobby Rehnman
Matchdomare: Kevin Sataki/Madelein Fagerlind
Sanktionsansökan bifölls.
6. Beslut: Val av arrangör för SM 2019 (Jesper)
TK har förslag att Gladius IF (nytt namn Fightercenter IF) ska arrangera SM i
MMA 2019 den 25-26 januari 2020. Plats Valhalla sporthall Göteborg.
Planeras att ha en pro-gala i samband med SM. Jesper är jävig på denna punkt.
Mötet biföll detta förslag.
7. Beslut: Fastställande av minimiarvode för poängdomare till
sanktionerade tävlingar (Jesper)
DK har kommit med ett förslag att fastställa ett minimiarvode för
poängdomare på 1000 kr + resa + mat. Mötet fastslog detta.
8. Status: UFC Danmark6 (Dick)
DKMMAF och SMMAF har ett fint samarbete. De har fått råd och tips hur vi
har organiserat oss i Sverige när UFC varit på besök. DKMMAF önskar
bibehålla ett gott och tätt samarbete mellan oss nordiska länder vilket vi tycker
vi i detta visar. SMMAF har fått erbjudandet av danskarna att sända en svenska
domare till eventet UFC Köpenhamn. Vi uppskattar detta och önskar ha en
bred god svensk domarkår och nominerar Rebin Saber som domare på UFC
Danmark som denna svenska representant.
9. Status: Landslagskläder mm (Jörgen, Dick, Gabriella)
Vi har diskuterat landslaget och deras uniformering. Vi har fått en del
erbjudanden från några håll och vi har diskuterat en officiell dräkt. Ingen
bestämt, bara möjligheter, det har varit sommar och denna fråga kan bli mer
utredd nu under hösten.
10. Status: Sponsorer (Dick)
Läget är samma som vid förra mötet. Inga nya affärer är gjorda och inga
pengar har inkommit. Dick stämmer av nuläget runt Våga vinna och affärer
med Peter. Mats kollar av fonder att söka pengar ur.
11. Status: Internationella aktörer (Dick)

Bellator och Babak har haft möte och etablerat bra samarbete. Det finns en
prognos att ev Bellator kommer till Sverige 2020 men ingen klart. Inga
konkreta förslag från några andra internationella aktörer.
12. Diskussion: MMA för ungdomar
Internationellt ser vi att det finns ett stort intresse för barn och ungdomar att
tävla i MMA. IMMAF mästerskap på ungdomar, 12-20år är populära och
många tävlande. Lovisa och Gabriella gavs i uppdrag att undersöka intresset för
att tävla och klubbars barnverksamhet. Jesper gavs i uppdrag att gå igenom det
IMMAFs regelverk och jämföra det med SMMAFs. Mats fick i uppdrag att kolla
med RF och SB&K om eventuella bidrag tex utökat elitstöd. Jörgen ska hålla
koll på vad som händer internationellt.
13. Övrigt:
Förfrågan från en privatperson om hjälp från SMMAF att samla pengar till
cancerforskning via autografer på en specifik tröja från UFC fighters World
Wide. SMMAF beklagar att de ej kan vara behjälplig i ärendet med de specifika
önskemål som fanns. Vi saknar förmåga att administrera hur denna tröja skall
snurra runt och få underteckningar då vi ej närvarar på de stora galorna i
världen.
Mötet spånade om förslag att arrangera C-klass matcher på Fitnessfestivlen i
år. Vi undersöker om förutsättningar och intresse finns.
En offert angående att finansiera fotografering för SMMAF regi under UFC
Danmark avslogs. SMMAF har inget direkt behov av fotografering av UFC i
grannlandet utan det får den kommersiella mediabevakningen hantera.
14. Nästa möte:
2019-09-15
15. Mötets avslutande
22:00
DATUM

2019-08-18

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Jesper Gunnarsson

Lovisa Konradsson

Jörgen Hamberg

