
  

PROTOKOLL   
  
MÖTET AVSER  Styrelsen i SMMAF  

DATUM OCH TID  2021-06-07 Kl: 20.05  

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 Kevin Sataki justerare  

  
4. FORMALIA – Närvaro  



  

Närvarande på mötet var  
● Babak Ashti ordförande (jävig punkt 14, 11 jäv i 

burdiskussion,15,21)  
● Lovisa Konradsson, Ledamot   
● Andreas Waldahl, Ledamot (jävig punk 12)  
● Kevin Sataki, Ledamot (jävig punkt 6)  
● Iman Darabi, Ledamot   
● Madelein Fagerlind Ledamot (jävig punk 18)  
● Anders Ohlsson Landslagsledare (gäst under punkt 5)  

  
  
  
   
Frånvarande:  

● Pannie Kianzad, Suppleant  
● Robert Nyström, suppleant  

  
  
  
  

Styrelsen beslutsmässig.   
   
5. Samtal med Anders Ohlsson ang. landslaget och domarutbildning.  

Anders presenterade ett remissförslag på en domarutbildning som han och Kevin 
utvecklar. Består av tre delar. Förstudier, utbildning på plats (kriterier o döma) och 
uppföljning. Domarkommitté har redan tagit del av materialet. Styrelsen tar vidare det 
för ytterligare diskussion.   
  
Anders är mån och vill landslagets bästa. Vi har ett bra landslag med mycket potential 
och chans på medaljer. Covid-19 håller ännu sitt grepp om världen. Anders pläderade 
för vad som skulle vara det säkraste och bästa alternativet för landslaget 2021. EM, 
World cup eller VM. Anders la fram alla aspekter och sedan diskuterades för o 
nackdelar. Styrelsen tar med sig punkten för vidare diskussion.   
  
Anders tog upp punkten om sociala media. Han pläderar för två konton. Landslaget har 
ett och SMMAF har ett. Fördelar för landslaget att kunna nå ut direkt till sina fans, 
använda sociala medier som sponsorkanal. Anders håller inte med styrelsen 
synpunkter. Styrelsen ska beakta Anders åsikter och återkommer efter diskussion.  
  
Anders Ohlsson lämnar mötet 21:00    



  

  
6. Diskussion o beslut angående föregående punkt 5  

Styrelsen anser att Anders kom med många kloka infallsvinklar.   
  
Styrelsen anser att det finns en bra grund att stå på för att göra en ny 
domarutbildning poängdomare o matchdomare. Kevin och Anders får i 
uppdrag av styrelsen att arbeta fram ett färdigt kompendium för matchdomare 
och poängdomare.   
  
Styrelsen biföll Anders Ohlssons förslag att skicka Landslaget på IMMAF 
senior World Cup den 11 september i Prag. Anses som det säkraste och 
kostnadseffektivaste förslaget.  
  
Angående konton på sociala medier så ska styrelsen undersöka vad funktionen 
slå ihop konton innebär. Styrelsen återkommer i frågan.    
  
7. Disciplinnämnden har informerats om GBG MMA ärendet  

OBS! Disciplinnämnden har informerat om GBG MMA ärendet för kännedom, 
men ingen anmälan har gjorts då styrelsen anser att brott mot lagen ej 
förekommit. Styrelsen har informerat alla instanser och inväntar på svar.  
  
8. Internutredning kring hanteringen av ärendet GBG MMA  

Styrelsen har inlät en internutredning i ärendet. Styrelsen återkommer i 
frågan. Styrelsen sammanställer en förenklad skrift som information vad 
föreningar bör förhålla sig till och ha kännedom om.  
  
  
9. Kontaktlista SMMAF personal  

 Styrelsen återkommer i frågan.  
  
10. Informera styrelsen om våra ekonomiska rapporter från RF  

SB&K har ej rapporterat senaste månadens budgetuppföljning. 
Internutredningen över räkenskapsåret 2019 fortlöper.  
  
11. Norsk sanktionsansökan  



  

Andreas har haft kontakt med huvudman för ansökan. Andreas kommer att 
vara behjälplig så att sanktionsansökan fylls i på rätt vis. Det är första gången 
som de arrangerar något i Sverige. Arrangören från Norge kommer få hjälp 
runt praktiska detaljer och kontakter av SMMAF.   
  
Styrelsen beslöt att ta fram en lista på alla klubbar i Sverige som har en bur. 
Vilken typ av bur de har. Hur den riggas och fraktas. Föreningen som äger 
buren är den som ska ta beslut om den vill ha en kostnad för uthyrande.   
  
SMMAF kommer inte ta betalt för något som rör lokala föreningars ägodelar.   
  
12. Wolf fightpromotion  

  Wolf Fight Promotion har två st. innestående sanktioner vars avgift är betald. 
Galorna ställdes in pga. covid-19, men nu har vi ett nytt datum i sikte.   

Den 2 oktober 2021 i Halmstad Arena är det som gäller. Precis som förut är det 
både A-klass och proffsmatcher.  
Styrelsen biföll ändring av datum och ingen ny sanktionsansökan anses 
behövas för inga andra kriterier för galan har ändrats.    

 

 

  
13. Hemsidan Vi behöver utveckla hemsidan. Ta in offerter och göra en 
upphandling om ett företag eller privatperson kan behjälpa oss i detta ärende 
när vi saknar kompetensen själv.   
  
14. Ta in ett säljbolag som arbetar mot provision  

 Styrelsen kommer ta in offerter och göra en upphandling mot säljbolag.   
  
15. Ska förbundet blanda sig i konkurrensfrågor?  

Styrelsen hade en diskussion om flera olika pro och amatörgalor ligger på 
samma datum i sanktionsansökan. Sak förbundet lägga sig i det? Hur många 
galor är max innan funktionärer som domare, supervisor mm inte räcker till? 
Vi kom även fram till att förbundet ska informera föreningar som söker 
sanktion, ifall flera galor ligger på samma datum, men att inga ändringar görs i 
förbundets tidigare policy kring att inte beblanda sig i konkurrenssituationer 
mellan arrangörer. 
  



  

16. Finns det någon ansökningsperiod för att ansöka om 
internationella professionella MMA regler, eller andra MMA regler?  

Man ansöker om unifyrules i pro-kommittee. Ansökan bör komma in så tidigt 
som möjligt, men vid behov ska det ske även på kort varsel att ansöka.   
  
17. dksmmaf@outlook.com ???  

Vem har denna adress? Styrelsen har lokaliserat ägaren av adressen. Styrelsen 
anser att det ej är en lämplig adress för privat mail. Markus DK ordförande får i 
uppdrag att bjuda in denne individ på nästa styrelsemöte 21 juni 20:15.  
Återkoppla till Lovisa Konradsson  
  
18. Madeleine internationell licens   

[BESLUT] Styrelsen röstade enhälligt att godkänna Madelein Fagerlind som 
licenserad internationell professionell MMA matchdomare. Detta efter samtal 
med Fagerlinds handledare Kevin Sataki, DK, samt Bobby Rehman som 
extrainsatt handledare. Därmed är Fagerlind den första kvinnliga domaren 
som är licenserad att döma under internationella professionella MMA regler.  
  
19.IMMAF (Kevin)   

Diskussion runt internationella IMMAF domare är påbörjad.  
  
20. Mattias Sjödén domare  

Mattias har hamnat lite mellan stolar och behöver en handledare.  

Styrelsen ger DK och TK i uppdrag att diskutera frågan: Hur blir man 
handledare? Förslag på hur handledning går till?  Vad krävs för att bli 
handledare? Vilka befintliga handledare har vi? Styrelsen vill ha ett skriftligt 
förslag till policy för att utse handledare.   
  
Lovisa fick på uppdrag av styrelsen att ta kontakt med Mattias och meddela att 
processen för att utse en handledare till honom är igång.  
  
21. Askari   



  

2020 kom det till styrelsens kännedom att företaget har associationer med 
olagliga matcher varpå en utredning inleddes. Efter flera månaders arbete i 
ämnet och löpande samtal med företaget har styrelsen enhälligt tagit beslut 
inte längre sanktionera företagets utrustning. SMMAF tar härmed bort 
licensen för nedan produkter. 
 
Askari MMA Gloves (Pro) 
Askari MMA Gloves Shootfighter BLACK WOLF 
Askari MMA Gloves Shootfighter HUNTER 
 
Dessa produkter är inte längre godkända att användas av utövare och tävlande 
i samband med amatör- och proffs-matcher i MMA-tävlingar. 
Beslutet är baserad på att SMMAF inte vill, på något sätt, associeras med 
olagliga matcher. SMMAF måste agera hårt och på ett tydligt sätt ta avstånd 
från företag eller personer, som associeras med olagliga matcher, oavsett direkt 
eller indirekt. SMMAF representerar en idrott och har därmed ett stort ansvar 
mot myndigheter och sina föreningar och medlemmar. 
SMMAF ger personer som köpt Askaris utrustning dispens att använda dessa i 
samband med tävlingar till och med 31 januari 2022. 
 
Ett pressmeddelande kommer att utgå om beslutet. 
  
  
  
22.Övriga frågor   

  
  
  
 23. Mötets avslutande:  

23:24  
  
24. Nästa möte:  

 2021-06-21 kl. 20:00  
   

DATUM  2021-06-07  

ORT  STOCKHOLM  

  



  

  
ORDFÖRANDE  

  
SEKRETERARE  

  
JUSTERARE  

  
Babak Ashti  

  
Lovisa Konradsson  

  
Kevin Sataki  

  


