PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-07-02 kl:13:46

TYP AV MÖTE

Per Capsulam

1. FORMALIA – Val av mötesordförande
Styrelsen valde Babak Ashti till mötesordförande.
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare
Styrelsen valde Lovisa Konradsson till mötessekreterare.
3. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var
● Babak Ashti ordförande (jävig)
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot
● Madelein Fagerlind Ledamot
●
●

Iman Darabi, Ledamot
Robert Nyström, suppleant

● Pannie Kianzad, Suppleant
Frånvarande:
Styrelsen beslutsmässig.

4. Angående ansökan om protest vid Superior Challenge 22
Resultat i Protest- Moorad Moreno vs Niko Skonbäck
Anton Kuivanen har lämnat in en protest mot det delade domslutet (29-28) i
matchen mellan Moorad Moreno och Niko Skonbäck på Superior Challenge 22
den 29 Maj 2021. Tävlingskommittén har tagit in före detta ordförande
Andreas Waldahl för att komplettera Ante Agneby och Tom Qvarfordt i
beslutsfattningen av protesten. Detta för att Mattias Sjöden och Niclas
Randquist hade funktioner vid matchen och kan ev ha blivit påverkade av
omständigheter på plats.
Beslut: Även fast majoriteten av bedömarna hade valt Niko som vinnare, har
alla bedömare enskilt beslutat att inget uppenbart fel har begåtts av domarna.
Eftersom det var en såpass jämn match så finns det inte stöd i reglementet för
att ändra deras domslut. Enhälligt beslut om att matchresultatet kvarstår med
hänvisning till § 32.4 The results of a match shall only be changed if an obvious
mistake has been uncovered, one that had an effect on the outcome of the
match and was made by the referee, judges or another official.
Ansökan avslås.
Resultat i Protest - Flores vs Sköld
Waldo Zapata har lämnat in en protest mot det enhälliga domslut (29-28) i
matchen mellan Fernando Flores och Simon Sköld på Superior Challenge 22
den 29 Maj 2021. Tävlingskommittén har tagit in före detta ordförande
Andreas Waldahl för att komplettera Ante Agneby och Tom Qvarfordt i
beslutsfattningen av protesten. Detta för att Mattias Sjöden och Niclas
Randquist hade funktioner vid matchen och kan ev ha blivit påverkade av
omständigheter på plats.
Beslut: Alla 3 bedömare har enskilt kommit fram till samma beslut om att avslå
protesten, på grund av att matchen var mycket jämn och det är därför inte
motiverat att ändra på det officiella domslutet, då inga uppenbart felaktiga
poängbedömningar har gjorts.
Ansökan avslås.

5. Övrigt

6. Mötets avslutande
Vi avslutar mötet 13:56
DATUM

2021-07-02

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

JUSTERARE

