
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-05-09 Kl: 20.24 

TYP AV MÖTE Styrelsemöte via teams 
 
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  
● Andreas Waldahl, Ledamot 
● Kevin Sataki, Ledamot 

 
 

 
 
 
 
Frånvarande: 

● Iman Darabi, Ledamot  
● Madelein Fagerlind Ledamot  
● Pannie Kianzad, Suppleant 
● Robert Nyström, suppleant 

 
 
 
 
Styrelsen beslutsmässig.  



 

 

 
 
5. GBG ärendet: Disciplinnämnden 

OBS! Disciplinnämnden har informerat om GBG MMA ärendet för kännedom, men 
ingen anmälan har gjorts då styrelsen anser att brott mot lagen ej förekommit. 
 
6. GBG: Definition av match och träning 

Bifogad förslag på skrivelse mailade jag till SBK 10 maj, inväntar sedan svar 
från de för att uppdatera samt förhoppningsvis därefter skicka till 
Länsstyrelsen. 
 
Begäran om förtydligande av tolkningen av Lag (2006:1006) om tillstånd för 
vissa kampsportsmatcher  
 
På förekommen anledning vill Svenska MMA Förbundet (SMMAF), och Budo 
och Kampsportsförbundet (SBK) be Länsstyrelsen att se över tolkningen av 
lagen samt förarbetena och komma med ett förtydligande. SMMAF och SBK är 
medvetna om komplexiteten i tolkningen av lagen. Samtidigt som SMMAF och 
SBK vill förhindra olagliga verksamheter vill man även säkerställa att legitima 
verksamheter inte hindras på grund av snäva tolkningar. Av Lag (2006:1006) 1 
§ framgår att Tävlings-, tränings- och uppvisningsmatch i kampsport som 
tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa 
motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd. Av 
förarbetena till lagen, prop. 2005/06:147 s.52 framgår att De former av 
matcharrangemang som omfattas av kravet på tillstånd innefattar såväl 
tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. Avgörande är om 
arrangemanget sker under matchliknande förhållanden, t.ex. i fråga om 
matchlängd, antalet ronder och domarbedömning. Av 
Kampsportsdelegationens beslut 2009-03-11 , dnr 216-23454-2008 framgår att 
matcher där det sker en domarbedömning och en vinnare koras innebär 
matchliknande förhållanden och är därför tillståndspliktiga. 
Kamsportsdelegationen väljer således att bedöma att det är fråga om en match 
när endast ett av rekvisiten är uppfyllda, i detta fall en domarbedömning. De 
olagliga matcher som hittills prövats enligt lagen, har i en del fall, endast 
uppfyllt ett rekvisit då det saknats angiven matchtid, regelverk etc. Således vore 
det olyckligt att det skulle krävas att fler rekvisit var uppfyllda då det skulle 
innebära att en del uppenbara matcher skulle undgå tillståndsplikten. 
Samtidigt innebär tolkningen att ett rekvisit räcker för att en händelse tolkas 
som match, problem uppstår när regelrätt träning uppfattas som match ex. när 
endast två deltagare tränar och en tränare närvarar för att lämna instruktioner 
etc. Det är SMMAFs och SBKs önskemål att man fortsatt ser att uppfyllnad av 
endast ett rekvisit räcker men att man även ser till syftet med händelsen. Ser 
man till syftet torde det vara enkelt att skilja träning från match och på så sätt 



 

 

förhindra olagliga verksamheter men samtidigt säkerställa att legitima 
verksamheter inte felaktigt bedöms bryta mot lagen 
 
 
Begäran om förtydligande av tolkningen av Lag (2006-1006) om tillstånd för 
vissa kampsportsmatcher 
Anna Löfgren har tagit fram skrivelsen Begäran om förtydligande av 
tolkningen av Lag (2006-1006) om tillstånd för vissa kampsportsmatcher 
 
Babak har pratat med juristen Anna Löfgren som ser att det finns ett behov att 
uppdatera lagen kring denna fråga och många detaljer är fortfarande 
obeprövade i domslut. 
 
Babak har pratat med SBKs ordförande, Fredrik Grundmark, ang ett eventuellt 
behov att uppdatera kampsportslagen kring definitionen rörande skillnaden 
mellan match och träning. 
 
7. Informera styrelsen om våra ekonomiska rapporter från RF 

Vi ligger väldigt bra till. 237 000kr plus. Uppskjutna kostnader på 30000kr. 
Antalet medlemmar har sjunkit. 218000kr i medlemsavgifter är en nedgång 
med 28%.  Mål att vi inte går under 200tkr. Vi allokerar 137tkr till skulden  
resterande 63tkr allokerar vi också till att betala av skulden på 
 
Landslaget har en egen budget som de sköter helt själva.  Andreas kontaktar 
Anders angående budget för transparangs och öppenhet gentemot andra.  
 
Diskussion ev framtida sponsor. Ligan ger intäkter 30tk och domarutbildning 
20tkr. 
 
8. Kontaktlista SMMAF personal 

 Vi behöver en intern kontaktlista. Lovisa kontaktar MK, landslaget och UK. 
Andreas tar supervisor, revisor, PRO, TK,  Kevin DK och domare, Babak 
matchmaker och styrelsen 
 
9. Norsk sanktionsansökan 

  Andreas inleder konversation och gör sig nyfiken på vilka planen är. 
 
10. Samla alla sanktionsansökningar 

En lista över alla sanktioner som är godkända och betalade men väntar på att 
arrangerats pga covid-19 restriktioner har upprättas. 



 

 

 
 
11. Kontaktpersoner för respektive kommittéer samt instanser 

 Domarkommittén - Kevin Sataki 
Tävlingskommittén - Andreas 
Instruktörsutbildningskommittén - Lovisa 
Medicinska kommittén - 
Prokommittén - 
IMMAF - Madelein Fagerlind 
Dopingkommissionen - Madelein Fagerlind 
Landslaget - Lovisa Konradsson 
Ligan - Andreas 
Kontaktpersoner ska hantera all kommunikation mellan styrelsen och 
kommittén, driva ärenden samt rapportera till styrelsen. 
Respektive kontaktperson ska ta fram ett förslag kring kommitténs eller 
instansens syfte, uppdrag och policy som ska presenteras till styrelsen för 
vidareutveckling. 

 

 
12. Hemsidan 

SMMAF söker en eldsjäl som kan administrera vår hemsida ideellt.  Om du är 
intresserad så maila info@smmaf.se. 
Andreas Waldahl kan inte uppdatera hemsidan, vi behöver ta in extern 
kompetens 
Andreas ska se om han kan uppdatera och administrera SMMAFs hemsida 
själv och estimera eventuellt hur lång tid det tar. 
 
 
13. Slå ihop landslagets sociala media med SMMAF 

Styrelsen beslutade att slå ihop alla sociala media till ett konto. Landslaget och 
övriga instanser får inloggning till denna kanal.  
 
14. GBG: Internutredning kring hantering av GBG ärendet 

- Var det en jäv-situation? 
- Hur säkerställer vi att jäv inte uppstår? 
 
Styrelsen biföll att göra en internutredning och ta fram en policy så att det inte 
händer igen. 
 



 

 

15. Ta in ett säljbolag som arbetar mot provision 

Styrelsen ska ta in offerter och undersöka om ev framtida sponsorer till 
förbundet. 
 
16.Mediepartner kring landslaget och ligan  

På grund av den stora ekonomiska förlust som dennas styrelse ärvt av tidigare 
styrelser vill denna styrelse se över alla potentiella kostnader för att få rätsida 
på problemet. Alla kostnader som tidigare styrelser godkänt som infaller på 
den nuvarande styrelsen ska därmed ses över.  
 
Med anledning av detta ska även kostnaden för mediepartner i samband med 
Landslaget och MMA-ligan utvärderas för att se exakt vilka tjänster som 
SMMAF är i behov av och därefter ta in offerter kring dessa tjänster från flera 
aktörer. Detta för att på ett demokratiskt och rättvist sätt ge alla aktörer som är 
intresserade av att leverera dessa tjänster till SMMAF möjligheten att 
inkomma med offerter. 
 
Bl.a. har styrelsen beslutat om att inte gå vidare med offerten på 23,000 kr från 
Ostragonac Productions. 
 
Styrelsen ska utvärde vilka medietjänster som SMMAF är i behov av och 
därefter har alla aktörer på marknaden, självklart även Ostragonac Productions 
möjlighet att inkomma med offerter. Styrelsen kommer utvärde alla inkomna 
prisförslag och därefter beslutas kring val av mediepartner för dessa tjänster. 
 
Detta är ett av många kommande åtgärder som styrelsen kommer att vidta i sitt 
arbete att återställa SMMAF:s ekonomiska situation.  
 
 
17. Erinran till GBG  

Erinran Härmed tilldelas GBG MMA & BJJ IF en erinran för den träning som 
hölls i föreningens lokaler den 13 mars 2021. Under träningstillfället bedrevs 
ett träningssegment i en MMA-bur med två idrottare och en ledare. 
Träningssegmentet kunde, på grund av ledarens agerande samt med anledning 
av följande parametrar uppfattas som träningsmatch. Avgränsad yta, domare, 
åskådare, avsiktligt träffa motståndarens huvud, matchen avbryts vid avslut, 
armuppräckning (vinnare utses), video samt text som postades av en idrottarna 
på dennes sociala medier. Enlig Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa 
kampsportsmatcher, 1 § krävs tillstånd för att anordna tävlings-, tränings- eller 
uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar 
eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Enligt förarbetena till 
lagen, Prop. 2005/06:147 framgår att de arrangemang som omfattas är de 
arrangemang som sker under matchliknande förhållanden t.ex. i fråga om 



 

 

matchlängd, antal ronder och domarbedömning. Svenska MMA förbundet har i 
sin utredning av de aktuella händelserna kommit fram till att det inte rör sig 
om tillståndspliktig träningsmatch utan om regelrätt träning. Den ledare som 
befann sig i MMAburen samtidigt som de två idrottarna och bland annat räckt 
upp deras händer i en vinstgest kan misstolkas som att en domarbedömning 
skett. GBG MMA & BJJ IF tilldelas därför en erinran med krav på att träning 
tydligare skall skilja sig från träningsmatcher och att inga ledare skall agera på 
ett sätt som kan misstolkas för domarbedömning eller på annat sätt anordna 
träningar som riskerar att tolkas som tillståndspliktiga. SMMAF har även 
vidtagit ytterligare åtgärder med anledning av det inträffade och har initierat 
arbetet med att ta fram riktlinjer för medlemsföreningar kring skillnaderna 
mellan regelrätt träning och match med syfte att ingen verksamhet hos någon 
av SMMAF:s anslutna föreningar bedrivs i strid med gällande lagstiftning. 
SMMAF kommer att kontakta ledarna i GBG MMA & BJJ IF för att informera 
samt utbilda kring dessa riktlinjer. Vidare vill SMMAF förtydliga att i det fall 
GBG MMA & BJJ IF inte hörsammar erinran och ytterligare incidenter 
rapporteras till Svenska MMA förbundet kan det innebära att GBGMMA & BJJ 
IF utesluts ur förbundet. Svenska MMA Förbundet | Ölandsgatan 42 | 116 63 
Stockholm | info@smmaf.se | smmaf.se Erinran skall undertecknas och 
återsändas till Svenska MMA förbundet senast 15 maj 2021. 
 
Styrelsen biföll erinran och Kevin skickar till GBG MMA 
Babak skickar till Länsstyrelsen och SBK 
 
 
 
 
18.Övriga frågor  

Askari Andreas delger styrelsen mailkonversationen mellan Askari och 
Andreas. Diskussion om ärendet.  
 
Alla rapporter kort i Trello hur det går med sina arbetsuppgifter. Kort 
rapportering varje vecka så vi kan följa progressionslinjen för förbundet. 
 
 
 19. Mötets avslutande: 

23:04 
 
18. Nästa möte: 

 2021-06-07 kl. 20:00 
 



 

 

DATUM 2021-05-09 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Andreas Waldahl 

 


