
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-03-28 Kl: 20:08 

TYP AV MÖTE Konstituerande möte  
 
1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Styrelsen valde Babak Ashti till mötesordförande. 
 
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Styrelsen valde Lovisa Konradsson till mötessekreterare. 
 
3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde till Andreas Waldahl justerare 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 
● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Madelein Fagerlind Ledamot 
● Kevin Sataki, Ledamot 
● Andreas Waldahl, Ledamot 
● Iman Darabi, Ledamot 

 
 
 
 

 
 
 
Frånvarande: 

● Robert Nyström, suppleant 
● Pannie Kianzad, Suppleant 

 
 
 
 



 

 

 
Styrelsen beslutsmässig. 
 
 
5. SMMAF utvecklingsförslag 

Babak presenterar sig och föredrar sin vision och förhållningsregler för 
SMMAF. Blir en lång diskussion hur vi ska kunna uppnå SMMAF 2:0 i år.  Vi i 
styrelsen anser att SMMAF skall var ett demokratiskt förbund där alla aktörer 
känner sig sedda och lyssnade på. Alla så bär vi en liten kugge i ett stort 
maskiner som ska driva svenska MMA och se till att vi fortsätter vara i 
världstoppen.  
 
6. Förbundsstämman 

Det förra styrelsen släpar med är de tre motioner från stämman i juni 2020 

Motion 1 – Föreläsning för domare  

Motion 2 – Deltagande på Öppna Mästerskap  

Motion 3 – Pris och genomförande av domarutbildning  

Den nya styrelsen får ha med sig dessa och genomföra dem innan nästa 
årsstämma.  

Årets stämma har vi ej fått protokoll från så vi avvaktar tills vi får ta del av det. 
 
7. Budget 

Vi hade ett överskott på ca 94 000kr vilket används till att betala tillbaka av 
SMMAF skuld till SB&K. Skulden är nu på ca 276 000kr. Iman och Andreas 
ska se över räkenskaperna 2019,2018. Största inkomstkällan för SMMAF är 
intäkter från medlemsavgifter.  
 
8. Anmälan mot GBG MMA 

 GBG påstås ha haft en osanktionerad gala. Filmbevis påstås finnas. Styrelsen 
har satt sig in i ärendet. Fått höra vad delar av den gamla styrelsen fått ta del 
av. Nu är detta ett ärende hos länsstyrelsen där de undersöker hur vida ett 
brott mot kampsportslagen har förekommit eller inte. Ärendet har också på 
remiss av gamla styrelsen kommit till SB&K för kännedom.  
 



 

 

Nya styrelsen har sett videon. Tagit del av vad den förre styrelsen påbörjade. 
Känner att de behöver undersöka detta ärende på fullaste allvar. Kevin och 
Madelein (Iman stöttar upp dem) skall ta kontakt med de fyra aktörer i detta 
ärende. Babak har pratat med länsstyrelsen och SB&K. Sedan tar styrelsen ett 
extra möte söndag 4 april 11:00 för en ny diskussion när vi har mer vetskap i 
ärendet.  
 
9. White Card Peace Sport IMMAF 

 Styrelsen känner att det inte är aktuellt för oss att delta i. 
 
10. Styrelseroller Beslut 

 Stämman valde Babak Ashti ordförande  
Val av sekreterare Lovisa Konradsson 
Val av vice ordförande Kevin Sataki  
Val av kassör Andreas Waldahl 
 
Styrelsen har beslutat att Lovisa får i uppgift att lagra alla protokoll tills vi har 
en bra molnlösning för förbundets alla dokument.  
 
Styrelsen har beslutat att Andreas Waldahl ska ta fram en offert på en bra 
molntjänst för att lagra information. 
 
Styrelsen har beslutat att utse ordförande Babak Ashti och kassör Andreas 
Waldahl som firmatecknare. Dessa kan teckna firman var för sig. 
 
 
 
11. Övrigt  

Media uttalande från ledamot i SB&K. Styrelsen beslutade att Babak skriver ett 
mail och tar upp ärendet med dem. 
 
Styrelsen beslutade att en media, uppförande och uttalande policy ska 
upprättas för hela SMMAF alla ambassadörer, funktionärer och aktörer. 
Styrelsen tillser Iman att ta fram en remiss på policy. 
 
IMMAF önskar en rapport från covid året 2020 och en rapport från 
årsstämman före sista mars. Kevin tar över detta ärende. 
 



 

 

Det har inkommit en ansökan som SMMAF:s kommunikatör. Madelein gör en 
intervju med personen för att styrelsen sedan bedömer om denne är lämplig på 
posten. 
 
Babak är ansvarig presstalesman för SMMAF beslutade styrelsen.  
 
 
 14. Mötets avslutande: 

22:50 
 
15. Nästa möte: 

 2021-04-04 kl: 11:00 
 
DATUM 2021-03-28 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Andreas Waldahl 

 


