
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-08-30 Kl: 19.05 

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 Madelein Fagerlind till justerare. 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

 
Närvarande på mötet var: 

● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Kevin Sataki, Ledamot(jävig på punkt 18 pga framtagare av 

material till utbildningen) 
● Iman Darabi, Ledamot 
● Andreas Waldahl, Ledamot  
● Madelein Fagerlind Ledamot  

 
 
Frånvarande: 

● Robert Nyström, suppleant 
● Pannie Kianzad, Suppleant 

  
 
Styrelsen beslutsmässig.  
 
 
 



 

 

 
 
 
5. Beslut: Medlemsansökan Örebro Fight Gym IF 

Medlemsansökan föreningen Örebro Fight Gym IF, med Patrik Hjulström som 
huvudinstruktör i MMA.  
 
Styrelsen biföll medlemsansökan med förutsättning att huvudinstruktören 
genomgår SMMAF:s instruktörsutbildning så snart dessa återupptas efter 
pandemi-uppehållet. 
 
6. Ekonomi 

Förbundet bifölls kompensationsstöd för inkomstbortfall under covid-19. Detta 
är något som ligger utanför budget och genererar i ett överskott i eget kapital. 
Prognosen vid tredje kvartalet av året ser positivt ut. Förbundet håller budget, 
landslaget håller sin budget och utgifterna har varit få. Utvecklingskostnader 
för SMMAF:s hemsida ligger utanför budget. Styrelsen ser att den kostnaden 
inte kommer att påverka prognosen för 2021 års ekonomi. 
 
7. Styrelsen beslutade att upprätta en polisanmälan mot en 
arrangör av olagliga matcher 
Styrelsen har fått kännedom om att det finns en aktör som arrangerar olagliga 
matcher och sänder dessa via sin på Youtube-kanal. I klippen samlas ett antal 
personer som brukar våld mot varandra under kampsportsliknande situationer 
där arrangören öppet medger att de arrangerar olagliga matcher i video-
sekvenserna. SMMAF anser detta vara olagligt och direkt skadligt mot all 
kampsport. Förbundet tar starkt avstånd från detta eftersom det går stick i stäv 
mot allt vad MMA och förbundet med sina medlemsföreningar står för. 
Länsstyrelsen och Svenska Budo & Kampsportsförbundet är informerade om 
situationen. Styrelsen beslutade att följa Länsstyrelsens rekommendation och 
upprätta en polisanmälan i ärendet.  

 
8. Diskussioner kring hantering av SMMAF anslutna medlemmar 
som deltar i olagliga matcher 
Styrelsen förde dialog kring hur förbundet skall agera ifall det visar sig att 
förbundsmedlemmar deltar eller har deltagit i olagliga matcher. Vilka 
befogenheter förbundet har och eventuella repressalier och påföljder det kan 
resultera i mm. 



 

 

Styrelsen beslutade att ta fram ett förslag kring hanteringen av dessa 
situationer samt åtgärder. En ledamot har fått i uppdrag att ta fram ett 
remissförslag till nästa möte. 
 
9. Landslaget 

Landslaget åker till IMMAF:s senior and junior world cup i Prag 8-11 
september 2021. 
Styrelsen beslutade att skjuta till med likvider för att täcka en marginell 
differens som eventuellt kan uppstå i landslagets budget. 

 
10. Öppen kommunikation, bjuda in föreningar till samtal 

Styrelsen diskuterade ärendet och finner den intressant men p.g.a. förbundets 
nuvarande ekonomiska förutsättningar beslutade styrelsen att hänskjuta 
förslaget till nästkommande år. 

 
11. Återstartsstöd 

Den 15 augusti ansökte SMMAF om återstartsstöd från Riksidrottsförbundet.  
Stödet är avsett för att ge idrottsrörelsen möjlighet till återstart för att åter 
locka barn, ungdomar och vuxna till idrotten. Stödet är framåtriktat med fokus 
på att rekrytera och behålla medlemmar. Medlen är villkorade till detta 
ändamål. Enligt regleringsbrevet ska RF med medlen ”underlätta uppstart av 
verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet”. 
Om förbundet beviljas stöd är syftet att genomföra? 
- Gratis läger för barn och ungdomar (2 dagar) på fyra platser i Sverige (ex. 
Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå) förslagsvis i samband med lov (sportlov 
och höstlov).  
- Stötta medlemsföreningar ekonomiskt och organisatoriskt med att arrangera 
tävlingar för amatör-ligan (amatör-MMA-tävlingar under Svenska MMA 
Förbundet) samt SM (amatör-MMA). 
- Digital marknadsföring för att uppmärksamma om sporten MMA, informera 
om att träningsverksamheten är återaktiverad, och locka nya medlemmar till 
sporten MMA. Rikstäckande spridning via sociala medier och sökmotorer mm. 
Aktiviteterna är tänkt att pågå från september 2021 – Mars 2022.  
Styrelsen inväntar nu på beslut i ärendet.  
 
12. Ändring av stagar 



 

 

Styrelsen pratade om behovet av att uppdatera stagar. Dels kring barn- och 
ungdomsverksamhet där ärendet bordlades till nästa möte för att ge styrelsen 
tid att sätta sig in frågan.  

 

 
14.  Dispens med ytterligare 1-års licensering av domare 

DK har uppmärksammat styrelsen om att det finns ett behov att ge domare 
dispens med ytterligare 1-års licensering i och med att pandemin satt stopp för 
tävlingar och möjligheten att döma. Styrelsen biföll DK:s yrkande eftersom 
pandemi fortfarande pågår och beslutade att förlänga samtliga domarlicenser 
till 2022-12-31. 

Styrelsen beslöt även att föreskriva Supervisorn på respektive ligatävling att ha 
en domargenomgång och regelgenomgång med tävlingens samtliga domare på 
tävlingsdagen. Startdatum vid första ligatävlingen den 18 september 2021 i 
Stockholm.  
 
15. SM i MMA för 2021 i slutat på januari 2022 

Två föreningar har visat intresse för att arrangera SM i år. Det är Skövde och 
Icon MMA. Styrelsen kassör fick i uppdrag att analysera de båda föreningarnas 
förutsättningar till nästa styrelsemöte. 

Styrelsen beslöt att SM-tävlingar ska arrangeras under två sammanhängande 
dagar i samband med en helg. 
 
16. Hemsida - funktion för anmälan till pro match i samband med 
anmälan till ligan 
Styrelsen beslöt att ta bort denna funktion.  
 

13. IMMAF licenserade domare till IMMAF-tävlingar  

Det bör finnas en dialog mellan IMMAF och SMMAF kring val av svenska 
IMMAF-licenserade domare som ska skickas till IMMAF-tävlingar ur ett 
säkerhetsperspektiv. 
Styrelsen beslutade att utforma ett konkret förslag till IMMAF kring dialogen 
mellan IMMAF och SMMAF rörande säkerhetsperspektiv och urval av domare. 
Styrelsen ålägger DK att ta fram ett förslag och presentera detta för styrelsen 
på nästa möte. Målet är att detta förslaget ska ligga till grund för en proposition 
till IMMAF i samband med deras General Assembly under VM i Kazakstan 27 
november - 5 december 2021. 



 

 

17. Angående entledigad i DK. 

Entledigade part motsäger sig styrelsens beslut. Styrelsen har varit i kontakt 
med vederbörande och inväntar återkoppling.  

 
18. Domarutbildning (Kevin Sataki avstod från diskussion p.g.a. 
jäv) 
Ett yrkande om en ny domarutbildning har inkommit. Kevin Sataki och Anders 
Ohlsson har framtagit förslaget som presenterades. Styrelsen ska ges tid att 
sätta sig in i materialet och Anders Olsson och Kevin Sataki (i egenskap av 
förslagsanstiftare) tillsammans med Markus Svensson (ordförande och 
representant av DK) ska kallas till nästa styrelsemöte för att ha en dialog om 
framfört förslag. Därav hänskjuts denna punkt till nästa styrelsemöte. 
Styrelsen beslutade att kalla Anders Ohlsson och Markus Svensson att delta på 
nästa styrelsemöte den 27 september 2021, klockan 19:10 via teams.  
 
 
19. utrustning 

Styrelsen ger TK i uppdrag att rekommendera tre personer som ska testa 
Nordic Fighters utrustning i Sthlm, GBG och Malmö. 
 
 
20. Kravprofil och testbatteri för MMA 

Det har inkommit en förfrågan på kravprofil och testbatteri för MMA. Styrelsen 
skickar en förfrågan till landslagsledning och Helena Hugosson 
(elitutvecklingsledare i SB&K). Helena svarar att en total kravprofil saknas men 
att det finns en Fysprofil för kvinnor respektive män i MMA. Dialog fördes och 
styrelsen kommer ge återkoppling till förfrågaren i ärendet. 
 
 
21. Förtydligande kring inledd internutredning kring vad som gett 
upphov till förbundets ekonomiska situation 
2020-06-09 genomfördes SMMAF årsstämma och under punkt 11 läses att 
Svenska MMA förbundets styrelse utom kassören beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. Enligt styrelseprotokoll 2021-04-18 punkt 14 så 
beslutades att inleda en internrevision kring tidigare års ekonomi. I samband 
med senare styrelsemötet framgår det i protokoll 2021-06-07 punkt 10 
informerar styrelsen att internutredningen över räkenskapsåret 2019 fortlöper. 
Arbetet med internutredningen går framåt och insamling av material, underlag 
och fakturor fortlöper i positiv riktning. Detta har resulterat i att styrelsen fått 
en bredare bild av situationen. Med anledning av informationen som 



 

 

framkommit från räkenskapsåret 2019 och årsstämman 2020 har styrelsen 
beslutat att bredda internutredningen så att den inte bara innefatta den 
dåvarande kassören, utan samtliga personer som var delaktiga och ansvariga 
kring de händelser som har lett till förbundets nuvarande ekonomiska 
situation. 
 
19. Dispens för nya klubbar att delta i ligatävlingar tills 
domarutbildningarna startar  
Styrelsen beslöt att ge alla nya klubbar som tillkommit under pandemin och 
inte haft möjlighet att anmäla sig till domarkurser, dispens att delta i 
ligatävlingar tills domarutbildningar återupptas. 
 
 
 20. Övrigt 

Mötet slutade 21:17 
 
21. Nästa möte: 

 2021-09-27 Klockan 19:00 Anders Olson Markus Svenson bjud in 19:10 
 
DATUM 2021-08-30 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Madelein Fagerlind 

 


