
Protokoll: DK-möte 20210103 

 

Närvarande: Måns Nilsson, Robert Sundel, Nadja Eriksson, Andreas Gruner, Daniel Eklund och Markus 

Svensson. 

 

 

Agenda (se bifogad PowerPoint): 

• Verksamhetsplan 

• Hur ska vi arbeta framöver? 

• Vidareutveckla tävlingsregler och reglementen 

• Planera och genomföra domarutbildningar 

• Matchmakers 

• IMMAF 

• Fördelning av ansvarsområden 

• Summering – Actions – vilka beslut har vi tagit? 

• Nästa möte? 

 

Anteckningar: 

Actions genomförs till nästkommande möte. 

1. Markus Svensson är vald till ordförande i DK. 

2. Verksamhetsplan. BESLUT: Mötesdeltagarna godkände Markus Svensson förslag på DK-verksamhetsplan 2021. 

ACTION: Markus Svensson kommer se till att verksamhetsplanen kommuniceras till SMMAF-styrelse och TK. 

3. Hur ska vi arbeta framöver? BESLUT: Mötesdeltagarna kom överens om att DK till en början kommer ha 

återkommande möte var fjärde vecka för att få ökat driv i DK-verksamheten. Över tid kommer DK sannolikt inte 

behöva ha möten lika frekvent. Möten kommer genomföras över Teams, när Corona-läget blir bättre kommer 

fysiskt möte planeras in. Mail och befintlig FB-grupp kommer användas för kommunikation, inget annat digitalt 

verktyg kommer införas. 

4. Markus Svensson har haft samtal med Mattias Sjödén i TK. Målet är att få till en tightare dialog mellan TK och 

DK. Detta välkomnas av TK hälsar Mattias Sjödén som blir TK´s språkrör in till DK.  

5. Vidareutveckla tävlingsregler och reglementen. Markus Svensson har pratat med SMMAF-styrelse (Jesper 

Gunnarsson och Kevin Sataki). Styrelsen önskar att DK är klara med att uppdatera tävlingsregler och 

reglementen i slutet av Q2 2021. TK (Mattias Sjödén) har bjudits in för att bidra till uppdatera tävlingsregler och 

reglementen. Mattias Sjödén hälsar att det, enligt Marc Goddard, snart kommer komma en uppdatering av 

Unified Rules. Iom detta är DK´s samlade bedömning att avvakta med att börja arbeta på uppdatering av 

svenska-PRO- och internationella PRO-regler. DK´s samlade bedömning är att det inte behöver göras något 

uppdatering av B- och A-regelverken iom att dem svenska regelverken har uppdateras senare än IMMAF´s 

regler. DK kommer dock gör en kontroll B- och A-regelverken och jämföra A-regelverken med IMMAF´s 

regelverk. ACTION: Daniel Eklund kommer kontrollera om det finns något behov av uppdatering av B- och A-

regelverk, Markus Svensson finns som stöd vid behov.  Markus Svensson kommer prata med Mattias Sjöden 

gällande status på uppdatering av Unified Rules. BESLUT: DK beslutade att B- och A-regelverken ska vara 

uppdaterade senast i slutet av Q1 och PRO-regelverken senast Q2. Uppdatering av regelverk för C och 

eventuellt nytt regelverk för 12-15 år kommer börjas med tidigast slutet av Q3. 

6. Gällande administrering, uppdatering och uppföljning av licensierade domare. Dagsläget existerar en lista på 

SMMAF.se. DK vill identifiera en smidig process för att få koll på vilka domare som är aktiva och DK har en idé 

om att detta kan uppdateras av supervisors efter tävlingar och galor. Dagen efter DK-mötet, 2021-01-04, 

kontaktade Nadja Eriksson Markus Svensson och föreslog att hon kan ta ansvar för administrering, uppdatering 



och uppföljning av licensierade domare och att hon har en idé kring process/system för detta. BESLUT: Nadja 

Eriksson tar ansvaret för administrering, uppdatering och uppföljning av licensierade domare. ACTION: Till 

nästa möte presenterar Nadja Eriksson sin process/system för resten av DK. En inventering av vilka hur många 

domare som finns önskas från Jesper i styrelsen, Markus Svensson gör denna inventering.  

7. Planera och genomföra domarutbildningar. Direktivet från SMMAF-styrelse är att det, per halvår, ska hållas 

minst en B- och en A-utbildning för både match och poängdomare. Iom att  Corona-läget är som det är så 

avvaktar DK med att planera in domarutbildning. Beroende på Corona-läget behöver DK ev planera digital 

domarutbildning. Det diskuterades även att det vore vettigt att hitta en struktur för fortbildning för att hålla 

befintliga domare “up-do-date" och ett förslag som kom upp var att köra någon form av digital 

föreläsning/webbinarium som även spelas in. Befintligt utbildningsmaterial behöver laddas upp på en 

gemensam “share” i molnet.  

8. Matchmakers. Reglementet för att licensiera matchmakers behöver uppdateras. En ny “matchmall” behöver tas 

fram och det ska vara standard att matchmaker-handledaren skriver ett utlåtande som blir vägledande för DK´s 

bedömning gällande att godkänna eller icke godkänna en praktiserande matchmaker. BESLUT: DK beslutade om 

att godkänna Sara Wahlberg som licensierad matchmaker. 

9. IMMAF: DK ska framöver ta beslut om vilka svenska domare som ska få gå IMMAF-domarutbildning. 

10. ACTION: Andreas Gruner behöver förbereda och planera in en överlämning till Markus Svensson samt ge 

tillgång till dk@smmaf.se 

11. Nästa möte blir söndag den 31 januari kl 20:00. 


