PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-08-09 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
● Kevin Sataki, Ledamot
● Iman Darabi, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot (anslöt 19:54 till mötet)

Frånvarande:
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Robert Nyström, suppleant
● Pannie Kianzad, Suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Bulldog sanktion
Sanktionsansökan för MMA galan Bulldog Fightnight 9 som skall genomföras
den 19 nov 2021 i Göteborg har inkommit. Sanktionsavgift likaså. Styrelsen
biföll sanktionsansökan.
6. Demokratidrott
Demokratidrott är ett projekt som sträcker sig från den 1 mars till 31
december 2021 och syftar till att via förenklande former upprätthålla den
demokratiska föreningen samt tillgängliggöra föreningens demokratiska
processer. Målen med projektet är att värna om föreningsdemokratins
fundament och samtidigt göra demokratin mer begriplig och lättillgänglig.
Projektet finansieras genom projektstöd från Riksidrottsförbundet.
Styrelsen beslöt att delta i detta projekt samt att utse Babak Ashti som ansvarig
person.
Projektet Demokratidrott är i enlighet med styrelsens egna demokratiprojekt
som initierades innan sommaren med syfte att skapa en sundare, säkrare och
tryggare MMA-miljö för SMMAF:s förening och medlemmar, vilket innefattar
att utveckla demokratifrågor, öppen kommunikation samt transparens i
förbundets alla led samt instanser.
7. Val av webbyrå
Styrelsen har gjort en upphandling från 20st olika webbyråer för att få fram
det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för utveckling av SMMAF:s
hemsida. Av dessa 20st byråer har 6st (Webbking 399, ML Webbyrå AB,
Coldvision, Bazzooka, Webicient och Succe) inkommit med offerter. Styrelsen
har tagit del av dessa sex offerter och diskuterat för- och nackdelar. Styrelsen
beslutade att gå vidare med offerten från webbyrån Coldvision.
8. PRO-Kommittén
Styrelsen beslutade att avskaffa pro-kommittén. Kommittén hanterar endast en
enda fråga: tillstånd av internationella professionella MMA-regler.
Styrelsen beslutade att flytta ansvaret för denna fråga till licenserade
Matchmakers under en utvärderingsperiod.
Se punkt 9 och 10.

9. Godkännande av Internationella professionella MMA-regler
En Licenserade matchmakers som anser att en match håller tillräckligt hög
nivå, där båda atleter är tillräckligt erfarna för att kunna hantera
internationella professionella MMA-regler på ett tryggt, professionellt,
hälsosamt och säkert sätt, kan godkänna implementering av internationella
professionella MMA-regler. Matchmakern bär det fulla ansvaret och skall i alla
sammanhang prioritera atleternas hälsa och säkerhet.
Matchmakern beslutar vilka matcher som skall få implementera internationella
professionella MMA-regler och detta måste rapporteras till Supervisor
skriftligen innan respektive evenemang / tävling. Matchmakern skall ha en
dialog med Supervisorn och vid förfrågan skall matchmakern kunna motivera
sina beslut.
10. Supervisorns roll kring internationella professionella MMAregler
Det ingår i supervisorns uppdrag att gå igenom alla matcher inför ett
evenemang och ha dialog med matchmakern innan evenemanget. Detta
innefattar även att kontrollera säkerhets- och hälsorelaterade aspekter kring
implementering av de två olika regelverken. Vid minsta misstanke kring att en
match kan innebära risk för utövarnas hälsa och säkerhet skall detta tas upp
med matchmakern, som får möjlighet motivera sitt beslut, eller korrigera
eventuellt misstag. Alla avvikelser och eventuella misstankar kring atleternas
säkerhet och hälsa, skall rapporteras till styrelsen med omedelbar verkan för
vidarehantering.
11. Intresseanmälan om att bli Supervisor / tävlingsledare
Iman Darabi anmälde sitt intresse för att bli Supervisor / Tävlingsledare och
initiera praktikperiod. Styrelsen godkände Imans intresseanmälan och Andreas
Waldahl kommer att agera handledare till en början.
Styrelsen vill öka Supervisor-poolen med några fler talanger med geografisk
spridning och välkomnar därmed fler intresseanmälningar.
12. Rapportering
Alla ledamöter och suppleanter inom SMMAF:s styrelse skall löpande
rapportera till styrelsen kring sina förehavanden som berör förbundet samt
vilka projekt de arbetar med och var de är i processen. Detta kan ske via

styrelsens interna digitala kommunikationskanaler eller i samband med
möten.
Detta för att utveckla demokrati och transparens i förbundet.

13. Fyra ansökningar om projektstöd
Det finns möjlighet att ansöka om fyra olika projektstöd.
Första är internationell representation individ. Målsättning är att antalet
svenska representanter på internationella positioner ökar.
Andra är internationellt utvecklingsarbete. Att utgöra ett stöd för SF som vill
utveckla sitt internationella arbete. Målsättning är att andelen kvinnor bland
de svenska representanterna ökar, samt att fler gör konkreta insatser kopplat
till Good Governance.
Tredje är verksamhetsinriktning. Att möjliggöra för SF att utveckla sin struktur
och verksamhet för att nå målen i Strategi 2025 utifrån gällande
verksamhetsinriktning.
Fjärde är återstartsstöd. Stödet är avsett för att ge idrottsrörelsen möjlighet till
återstart för åter locka barn, ungdomar och vuxna till idrotten.
Alla dessa fyra projektstöd har sista ansökningsdag 15 augusti 2021. Styrelsen
skall utvärdera vilka projekt som är möjliga att utveckla och därmed ansöka om
stöd. Återstarts stödet är något som förbundet främst kommer fokusera på.
14. Arrangör av SM
Förfrågningar har gått ut till arrangörer. SM 2021 är planerad till 29 -30
januari 2022. Tre föreningar (Skövde, Frontier och Gråbo) har anmält intresse.
Diskussion om dessa alternativ förekom. Styrelsen skall ha en fortsatt dialog
med dessa intressenterna för att sedan ta beslut i ärendet.
15. Godkännande av nya föreningar
Styrelsen har fått förfrågan av Svenska Budo & Kampsportsförbundet att
godkänna två nya medlemsföreningar (Örebro Fight Gym IF och Hammarö
Fight Club) till SMMAF.
Vi avvaktar tills de anmält huvudinstruktör för MMA. En premiss är att alla
huvudinstruktörer går SMMAF:s instruktörsutbildning när den kommer igång.

16. Instruktörsutbildningar
Johan Halldin har inkommit med en remiss till styrelsen på ett förslag till en
instruktörsutbildning.
Förslaget är: KLUBBLEDARUTBILDNING Kursen riktar sig till blivande klubbledare,
tränare och andra som vill utveckla sitt ledarskap, samt utveckla styrelsearbete. Syftet
är att du efter kursen ska kunna jobba tillsammans med andra instruktörer i
föreningen för att utvecklaverksamheten. Kursen bygger på två områden: Ledarskap
och Klubbutveckling. Från augusti 2021 är kursen är ett ett krav för dig som önskar
starta en MMA-klubb i Sverige och ansluta dig till SMMAF. MÅL Du ska efter
genomgången kurs: • Ha kunskap om ledarskapets grundprinciper • Känna till
grupputvecklingens faser och återkoppling • Veta hur föreningar kan jobba för att
motverka doping • Känna till strategier för medie- och krishantering • Ha förståelse
för förenings- och styrelsearbete • Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen •
Känna till Svensk lag kring jämställdhet och likabehandling • Känna till metoder för
klubbutvecklingsarbete • Ha fördjupat sina kunskaper om hjärtlungräddning • Kunna
se och begränsa riskmomenten under en träning LEDARSKAP • Coach vs Instruktör •
Grupputveckling • Feedback • Antidopingarbete • Mediehantering • Första hjälpen
KLUBBUTVECKLING • Föreningsarbete • Vision • Målsättning • Finansiering •
Krishantering • Mötesteknik Lördag 10-13: Ledarskap - föreläsning och workshop
Lördag 14-17: Klubbutveckling - föreläsning och workshop Söndag 10-13:
Klubbutveckling - föreläsning och workshop Söndag 14-17: Ledarskap - föreläsning,
workshop och diplomering
STEGUTBILDNING 1-3 Steg 1 riktar sig till blivande eller nybliven MMA-instruktör
som önskar utveckla och stärka sin teknik repertoar. Steg 2 och 3 är för dig som redan
har undervisat i ett par år, men som önskar fördjupad kunskap om teknik, taktik,
strategi och coaching under match. MÅL Stegutbildningarna syftar ge både nya och
erfarna instruktörer en större förståelse för modern MMA, samt kontinuerligt höja
kompetensen på landets klubbar för att stärka MMA-Sverige. STEG 1 Du ska efter
genomgången kurs ha förståelse för upplägg av pass, olika träningstyper,
grundläggande MMA-teknik och drillar. För att gå steg 1 så har du minst tre års
erfarenhet av kontaktkampsport och har fyllt 18 år. STEG 2 Du ska efter genomgången
kurs ha förståelse för matchcoachning, MMA-teknik och drillar på medelnivå. För att
gå steg 1 så har du minst fem års erfarenhet av MMA och har fyllt 18 år. STEG 3 Du
ska efter genomgången kurs ha förståelse för instruktion och coaching på högsta nivå.
För att gå steg 1 så har du minst sju års erfarenhet av MMA och har fyllt 18 år. STEG
1 Grundläggande MMA-teknik och taktik. Striking och grappling riktad mot nybörjare
och tävling i klass B. STEG 2 MMA-teknik och taktik riktad mot mellannivå och tävling
i klass A. STEG 3 MMA-teknik, taktik och strategi på fördjupad nivå och tävling i
unified rules. Fredag 10-13: Fotarbete, stance och grundläggande striking Fredag 1417: Dyk, clinch, fallteknik och nedtagningar Lördag 10-13: Toppspel och MMAscrambles. Lördag 14-17: Escapes, submissions och Söndag 10-13: Toppspel och
MMA-scrambles. Söndag 14-17: Workshop och diplomering

Utbildning och certifiering är under SMMAF. De utbildade får ett diplom där
det tydligt syns att de genomgått förbundets utbildning. Styrelsen tog del av
förslaget och diskussion förekom. Styrelsen biföll förslaget och ser fram emot
att komma igång med utbildningarna så snart som möjligt under höstterminen.
17. Ekonomi
Landslaget har använt av sin budget till att betala anmälan till IMMAF World
Cup. SMMAF har inte haft några andra omkostnader sedan förra mötet.
18. Öppen kommunikation, bjuda in föreningar till samtal, offert
för kommunikations-format.
Styrelsen har fått in en offert. Styrelsen ska ta del av den och diskutera den på
nästa möte.

19. Övrigt
Anmälningar till ligatävlingen Shootchallenge i Stockholm den 18 September
kommer att öppnas inom kort. Detta för att ge matchmaker och arrangör en
fingervisning om intresset för tävlingen.

20. Mötets avslutande:
21:10
21. Nästa möte:
2021-08-30 Klockan 19:00
DATUM

2021-08-09

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

Iman Darabi

