
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-06-21 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 Iman Darabi till justerare. 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

 
Närvarande på mötet var: 

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

 
Frånvarande: 

● Robert Nyström, suppleant 
● Pannie Kianzad, Suppleant 

  
Styrelsen beslutsmässig.  
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Domarkommittén 

En person ur DK entledigas från sin tjänst på grund av att denne ej fullgjort 
sina åtaganden på korrekt sätt enligt förbundets stadgar och policy. Styrelsen 
överlåter DK att besluta om det finns behov att utse en ersättare. 

 
6. Ekonomisk rapport 

Kassören rapporterade kring förbundets ekonomiska situation enligt 
rapportering från RF. Vi följer budget och har full kontroll på debet och kredit.  

 
7. Pro-kommittén  

Styrelsen har blivit informerad av Jörgen Segerlind att han önskar avsäga sig 
ordförandeskap och sitt engagemang i Pro Kommittén. Han stannar tills 
ersättare utses. Styrelsen har inlett arbete kring att utvärdera situationen samt 
planera framåt i frågan.  

 
8. Medicinska kommittén 

En utländsk läkare som just nu befinner sig i Sverige och arbetar på distans 
med forskning har uttryckt att han gärna vill engagera sig i SMMAF. Styrelsen 
hänvisar läkaren till medicinska kommittén för bedömning av kompetens. 

 
9. Öppen kommunikation 

Som ett led i styrelsens arbete för demokrati och transparens beslutades att 
bjuda in SMMAF-anslutna föreningar och medlemmar till öppna samtal. Dessa 
föreningar och medlemmar får möjlighet att prata direkt med styrelsen och 
ordförande för konstruktiva dialoger. Genom detta vill vi närma oss våra 
utövare, medlemmar och föreningar för att förstå vad ni vill att vi att vi ska 
arbeta med, utveckla och prioritera. Förbundet finns till för att arbeta för er 
och vårt syfte är att skapa en sund MMA-miljö i Sverige. Därför vill vi ge er 
möjlighet att ställa frågor och få de besvarade, ge oss feedback, samt berätta för 
oss vilka frågor som är viktiga för er. Styrelsen beslöt att ta fram ett koncept 
samt en plattform för dessa samtal. 

 
 
 
 
 



 

 

10. Fakturera utan företag 

Styrelsen har beslutat att ta fram en plan kring hur SMMAF-funktionärer som 
inte har företag ska kunna fakturera. SMMAF kommer via sina digitala kanaler 
bjuda in alla faktureringsföretag som är intresserade av att samarbeta med 
SMMAF till att ta fram ett erbjudande till våra funktionärer kring fakturering. 
Det är självklart fritt fram för alla funktionärer att välja faktureringsföretag 
efter eget tycke. Styrelsen vill understryka att SMMAF inte har någon 
ekonomisk vinning i detta i form av intäkter utan detta är ett steg mot att 
utveckla förbundets ekonomiska processer. 

 

 
12. Domarpool 

Styrelsen ska strukturera upp ett förslag till DK runt en domarpool. Styrelsen 
återkommer i frågan efter DK gett sin input. 

 
13. Women’s commission 

Styrelsen beslutade att fortsätta arbeta med undersökningen som är initierad 
av IMMAF som berör kvinnor inom MMA. Syftet är att kartlägga varför 
kvinnor väljer att inte börja med MMA och varför kvinnor inom MMA inte 
stannar kvar? Vilka motgångar stöter kvinnliga MMA-utövare på? Etc.  

 
14. Ny Föreningsansökan Föreningen Grottan Helsingborg Dojo & 
Aktivitetsplats 
Styrelsen godkänner och välkomnar Föreningen Grottan Helsingborg Dojo & 
Aktivitetsplats som medlemsförening i SMMAF med Mustafa Muhammadi 
som instruktör. Dock under förutsättning att Mustafa Muhammadi genomgår 
SMMAF:s instruktörsutbildning så snart de återaktiveras. 
 
15. Domare i IMMAF 

Styrelsen beslutar att utarbeta ett strukturerat förslag till IMMAF rörande 
domare i samband med VM-matcher med syfte att öka atleternas säkerhet. 

 

11. Betalningar och fakturering 

Styrelsen ska ta fram direktiv kring hantering och processer rörande in- och 
utbetalningar, transaktioner till funktionärer, samt rörande fakturering. 



 

 

16. Instruktörsutbildning och Instruktörsutbildningskommitté 

Det har inkommit ett förslag till styrelsen kring att återaktivera och uppdatera 
instruktörsutbildningar och att återinföra stegutbildning för instruktörer. 
Styrelsen är positiva till förslaget och har begärt in ytterligare komplettering i 
frågan. 
 
17. Övrigt 

SMMAF-paket funktionärstjänster: 
I samband med en sanktionsansökan från en norsk arrangör har styrelsen 
uppmärksammat att det finns ett behov av SMMAF:s funktionärstjänster i 
paketform. Ett koncept som både lokala svenska arrangörer samt 
internationella arrangörer som är intresserade av att producera evenemang i 
Sverige kan använda sig av. Styrelsen har beslutat att ta fram ett förslag kring 
ett sådant paket som bl.a. skall innefatta ring- och poängdomare, matchmaker, 
läkare och eventuellt även cutman. Förslag är under utformning. 
 
Domare ligatävlingar: 
Styrelsen beslöt att se över nuvarande struktur kring domare i samband med 
ligatävlingar, samt ta fram en ny plan och ny struktur med syfte att öka kvalitet 
och därmed atleternas säkerhet. 
 
 
 17. Mötets avslutande: 

22:30 
 
18. Nästa möte: 

 2021-08-09 kl. 19:00 
 
DATUM 2021-06-21 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Babak Ashti 

 


