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PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2020-12-06 Kl: 20:04 

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 Andreas Waldahl till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Jesper Gunnarson Ordförande  

● Madelein Fagerlind Ledamot 

● Lovisa Konradsson, Ledamot   

● Andreas Waldahl, Ledamot 

● Pannie Kianzad, Suppleant  

● Kevin Sataki, Suppleant 

  

 

 

 

 

Frånvarande 

●  Joakim Engberg, Ledamot 

● Omar Bouiche, Ledamot 

 

 
 

 

Styrelsen beslutsmässig. 
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5. Beslut: Sanktionsansökan FCR 8 (Jesper) 
 

Tävlingens namn: FCR 8  
Datum: 2021-03-06 
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 
Bakgrund:Vi går vidare med denna uppsättning med en förbättrad broadcast 
via samarbete med UFC Fight Pass vilket driver antalet Promatcher något. De 
har ett minimum av sex matcher och vi är nöjda för möjligheten att erbjuda 
skandinaviska fighters att synas i denna stora plattform. 
 
Målsättning:Att kunna ge Skandinaviska fighters en plattform att verka i och 
utvecklas. Med en tydlig väg mot de stora plattformarna och då främst UFC. 
Att sätta de starkast lysande kommande talangerna mot varandra för att ha 

relevanta matcher för vår region.  
 
Ansökningstiden: Vi följer den rekommenderade  
 
Säkerhet och åtaganden:Tävlingen kommer arrangeras I enlighet med 
regelverket från Svenska MMA förbundet(SMMAF) avseende amatör MMA 
samt Svensk Pro MMA. Vi kommer ansöka om möjligheten att köra 
Internationella regler på några få matcher där erfarenheten medger det. 
Matcherna kommer hållas i en godkänd MMA ring (Bur) Arrangören 
tillhandahåller godkända tävlingshandskar för professionella aktörer och 
amatörer får ta med sina egna SMMAF godkända. 
 
Invägning för de tävlande kommer ske enligt följande: Pro MMA: Senast 3 
timmar och tidigast 32 timmar innan matchstart 
Amatör MMA: Senast 1 timme innan match och tidigast 12 timmar innan 
matchstart 
 
Tävlingsläkaren kommer undersöka samtliga tävlanden för att bedöma status 
avseende psykisk och fysisk kondition på de tävlande. Om läkaren bedömer att 
det finns anmärkning av betydelse kommer den tävlande inte tillåtas tävla. Vi 
har i beaktande att det kan vara stora förändringar beroende på Covid-19 dvs 
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ett helt publikfritt event men vi kommer följa regeringens och 
Folkhälsomyndigheten rekommendationer. 
 
Vi ger sanktion för denna gala, under förutsättningar att restriktioner från 
FHM förändras så Amatörmatcher kan genomföras. 

 

6. Beslut: Inval av förening – Fullkontaktsakademin IF samt 
Ludvika MMA Center IF (Jesper) 

1.  

Fullkontaktsakademin IF huvudtränare och ordförande Andreas Mark från 
Lerum Bifölls. 

 

Ludvika MMA Center IF huvudtränare Karl Anton Arthit Larsson Bifölls på 
villkor att de går nästa instruktörsutbildning som anordnarnas. 

 

7. Diskussion/Beslut: SM 2020 (Jesper) A. Datum och Plats B. 
Kvalificeringkriterier 

A. Datum 30/1 – 31/1 -2021 och Plats Halmstad ställs in. Det är ett 
gemensamt beslut av SMMAF styrelse i samråd med lokalarrangör.   
 
Styrelsen förslår att flytta SM 2020 till 5/6/7 mars 2121 och anordna ett 
SM i samband med FCR 8 i Västerås. SM på dag och proffsgala på 
kvällen. Fighter TV streamer SM och FCR 8 streamas på UFC fightpass. 
Styrelsen kollar upp om Västeråsfightklubb är intresserade av att 
samarrangera SM och FCR 8. 
 
Går det inte att arrangera SM och amatörtävlingar det datumet så ställer 
vi in 2020 års SM. (Ställs SM in så har vi kvar det gamla landslaget och 
landslagsledningen får fylla på tomma platser) 
 

B. Kvalificering för SM. Öppna en tredagarsturnering så kan man få in fler 
matcher. 8 deltagare per klass kan vi få in. Vi funderar och tar in bra 
idéer till nästa möte.  

 

8. Diskussion: Kommittéernas arbetssätt (Jesper) 
1.  

Jesper kommer att formulera sina tankar kring kommittéernas arbete till 
styrelsen. Hur formalia ska gå till. Dvs regelbundna möten genomförs, 
protokoll skrivs, laddas upp på SMMAF hemsida, hur jäv fungerar mm. Jesper 
kommer att bestämma ett möte med varje kommittee där han (tillsammans 
med övriga i styrelsen) går igenom  formalia med kommittee arbetet. 
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9. Diskussion: Förslag från prokommittén (Jesper) 
1.  

Matchmakern lämnar sina matchningar till supervision för kontroll av 
godkännande. Tittar på kriterier för matchning. Då kan supervisor ta 
tveksamheter i dialog med matchmakter.  
 
Waldahl gör kriterier för godkänd matchning som lämnas på remiss till 
styrelsen och TK. 

 

10. Diskussion: Supervisors (Andreas) 
1.  

TK vill ta hand om och utse supervisor och utbilda supervisor. Förslag är att 
flytta beslutet från DK till TK. Vi beslutar att TK utser supervisor. 

 

11. Status: Ekonomisk uppföljning mot budget (Andreas) 
1.  

Budget ser bra ut. I och med covid-19 (force majeure) så stämmer inte alla 
poster i budgeten. Det har inte blivit lika mycket intäkter och utgifter som 
budgeterats. Vi kommer att gå plus i resultat vid åretsslut. 

 

12. Status: Förbundets kommunikatör (Madelein) 

 Vi har inte hittat någon lämplig kandidat som kommunikatör. Vi söker vidare. 

 

13.Status: Domarstruktur (Kevin, Madelein och Andreas) 

Vi inväntar svar från USA Ratner och DK. Har inte hänt nått nytt. 

 

14. Status: Nya instruktörsutbildningar (Omar, Joakim och 
Madelein) 

Har inte hänt nått nytt. 

 

15. Verksamhetsberättelse 2020 (Jesper) 
1.  

Jesper skriver ett förslag som styrelsen får ta del av. 

 

16. Övrigt  

 Superior 21 diskussion om domslut vid sista matchen. Vi bör fortbilda domare 
och uppdatera strukturer för domare på galorna. Vi måste se över ett regelverk 
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hur domare arbetet fungerar på galorna. Waldahl för dialog med supervisorna 
vad det ska finnas för lämplig rutin och struktur på tävlingar. 
 
Landslagsavtalet går ut december 2020. Förhandla arvode efter möda och vem 
som tar uppdraget. Steg 1 är att Jesper får undersöka vad nuvarande 
landslagsledning har för planer med sitt uppdrag. 

 

 

 17. Mötets avslutande: 

21:17 

 

18. Nästa möte: 

 2020-01-17 

 

DATUM 2020-12-06 

ORT STOCKHOLM 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Jesper Gunnarsson 

 

Lovisa Konradsson 

 

Andreas Waldahl 

 


