
PROTOKOLL  

 

MÖTET AVSER SMMAF-DK-möte 

DATUM OCH TID 2021-01-31 Kl: 20:00 

TYP AV MÖTE DK-möte 

 

FORMALIA – Val av mötesordförande  

Inget val. Markus Svensson var mötesordförande. 

 

FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Inget val. Markus Svensson var mötessekreterare. 

 

FORMALIA – Val av en justerare 

Inget val. Alla ledamöter i DK får möjlghet att tyckat till om protokollet efter 

mötet. 

 

FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var: 

 

Markus Svensson  

Måns Nilsson  

Andreas Gruner 

Robert Sundel 

Nadja Eriksson 

Daniel Eklund 

Kevin Sataki med på del av mötet. 

Anders Ohlsson med på del av mötet. 

 

  

Frånvarande: 

 

Ingen. 

 

  

DK beslutsmässig. 

 
 

Anteckningar 

 

1. Kvick genomgång av senaste DK-mötet 2021-01-03  



  

2. Vad har hänt sedan senaste mötet:  

 

- Supervisorrapport för Brave 37 är hanterad av DK. TK/Ante har fått svar. 
Denna supervisorrapport mailades tidigare till DK direkt efter Brave 37 men 
blev då aldrig hanterad.  

 

- DK tog beslut om att Andreas Waldahl och Niclas Randquist tar över admin 
och matchmaking av ligan (som praktikanter under handledare Jesper 
Gunnarsson).  

 

-Dialog är igång med TK för ett närmare och bättre samarbete. TK kommer 
komma med lista på diverse saker dem anser ligger på DK. Det kommer även 
komma lista gällande synpunkter på regelverken. 

 

- DK-sajt på SMMAF.se är uppdaterad.  

 

- Datum för licensierade funktionärer på SMMAF.se är uppdaterad. 

 

- Google-Drive är skapad. SMMAF´s domarutbildningsmaterial behöver laddas 
upp av Gruner.  

 

- DK-mailen dk@smmaf.se är överlämnad av Gruner till Markus.  
dk@smmaf.se överlämandes helt tom på mail, logg och/eller historik. 

 

- Supervisorrapport för AKFC 2 har kommit in. Denna supervisorrapport har 
mailats till DK direkt efter AKFC2 men har då inte blivit hanterad. Är ännu ej 
hanterat av DK. Markus har bett TK/Niclas Randquist om komplettering i 
rapporten. (Markus har nu fått komplettering från Niclas och Markus har 
laddat upp denna rapport i DK´s FB-grupp för granskning av DK´s 
medlemmar). 

 

- Motion gällande att ny “Matchmaking Kommittee” har kommit in till 
styrelsen. Utlåtande förväntas av alla SMMAF-kommittéer. Är ännu ej hanterat 
av DK (har avvaktat med denna då jag inte vill överösa DK-ledamöter med för 
mycket på en gång.)  

 

- Förslag på nytt upplägg kring domarutbildning har kommit in till DK från 
SMMAF-styrelsen via Kevin och Taxi. DK ska tycka till.  



 

3. Actions sedan senaste DK-mötet:  

 

- Danne rapporterade på sin puck gällande se över behov av att uppdatera 
regler för B- och A-klass. Efter mötet mailade Danne ut listan till alla i DK. 
Nästa steg blir att synka med TK som tagit fram lista. Markus och Danne bokar 
möte med TK. 

 

- Markus rapporter på status från Mattias Sjöden i TK gällande ev uppdatering 
av unified rules enligt Marc Goddard. Uppdateringar är på G men ännu inget 
nytt. 

 

- Nadja rapporterade på sin idé på system gällande 
administration/uppdatering/uppföljning av licensierade domare och att hon 
tar ansvar för denna administration. Nästa steg blir att Nadja ska ta fram ett 
skrftligt förslag på processen. 

 

- Markus rapporterade på invertering av licensierade domare på smmaf.se. 

Alla denna info finns  på Smmaf.se 

 

4. Kevin och Anders Ohlsson presenterade  sitt förslag på kurs-
/utbildningsupplägg för SMMAF´s domarutbildning. DK hade några frågor 
som Kevin och Taxi ska svara på. DK ska diskutera internt. Anders ska 
återkomma med svar på frågorna. 
 
5. Övrigt: 
- Nadja tar lead på projektet "domarpool". 
- Gruner måste ladda upp allt utbildningsmaterial på DK´s Google Drive. 

- DK behöver återkomma med plan på cirka antal utbildningstillfällen till 
SMMAF-kassör. 

- Nästa möte 28 feb kl 20:00 
 

 

 

 17. Mötets avslutande: 

Runt 21:40 

 

18. Nästa möte: 

 2021-02-28 kl 20:00 

 



DATUM 2021-01-31 

ORT Digitalt via Teams 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

SEKRETERARE 

 

JUSTERARE 

 

Markus Svensson 

 

Markus Svensson 

 

Alla i DK får möjlighet 

att tycka till 

 


