PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-09-07 Kl: 20.00

TYP AV MÖTE

Extra 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 Andreas Waldahl till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot
● Madelein Fagerlind Ledamot

Frånvarande:
● Iman Darabi, Ledamot
● Robert Nyström, suppleant
● Pannie Kianzad, Suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Beslut: SM 2021 18-19 februari 2022 i Skövde
Styrelsen beslöt att Föreningen Colosseum Fightcenter Skövde ska få arrangera
SM med semifinaler den 18 februari och finaler den 19 i Skövde kulturhus, i
enlighet med SMMAF:s riktlinjer samt FHM:s direktiv.
6. Beslut medlemsansökan Hammarö Fight Club
Styrelsen beslöt att medlemsansökan till SB&K från Föreningen Hammarö
Fight Club och MMA instruktör Andreas Lindblad bifölls under förutsättning
att de går instruktörsutbildning när dessa återupptas.
7. Beslut medlemsansökan Allmänna Grapplingsällskapet
Styrelsen beslöt att medlemsansökan Föreningen Allmänna Grapplingssällskapet
med Niklas Bäckström som MMA-instruktör bifölls, under förutsättning att de går
instruktörsutbildning när dessa återupptas.

8. Domslut match på FCR9
4 september 2021 så genomfördes Fight Club Rush 9 i Västerås. Efter eventet
har två protester inkommit till tävlingskommittén rörande domslut vid galan.
Det kom till styrelsens kännedom att det eventuellt kan ha förekommit
felbedömningar av poängdomarna under kvällen. Styrelsen genomförde ett
extra insatt styrelsemöte för diskussion angående detta. Man pratade bl.a. om
hur förbundet kan agera för att felbedömningar inte ska uppstå. Förbundet ser
allvarligt på felbedömningar som bör tas på högsta allvar. Diskussioner kring
detta fortsätter.
9. Utrustning
Det finns uppenbara behov att utveckla processerna kring hanteringen av, och
riktlinjer för, tester av utrusning. Förbundet vill ha demokratiska, rättvisa och
tydliga riktlinjer kring vilka krav som ställs på utrustning, vilka som ska testa
utrustningen, och hur testerna ska gå till, som gäller för alla leverantörer. TK
som i dagsläget hanterar tester av utrustning har fått i uppdrag att ta fram ett
skarpt förslag kring detta förfarande som skall bordläggas till styrelsen.
Därefter ska styrelsen samtal kring dessa förslag, utveckla och slutligen gå till
beslut i frågan. Detta kan innebära lite längre väntetid för de tre leverantörer
som inväntar beslut kring sin utrustning. Samtliga tre leverantörer har blivit
informerade om situationen. Hittills har praxis för testning av utrustning varit
annorlunda än det som presenteras på SMMAF:s hemsida. Om vi ska hantera

testning av utrustning på annat sätt än det som framförs på vår hemsida så
måste vi ändra det förfarandet och för att vi ska kunna göra det så behövs det ett
nytt förslag som styrelsen får rösta om. Om vi nu ska göra allt detta så tänker
ordförande att vi ska göra det rätt från början så att det blir tydligare för både
leverantörer och för de som testar produkterna, men framför allt för att det ska bli
rättvist, demokratiskt och transparent.
10. Beslut angående ansökan Föreningen Fight Club Gullmarsplan
Styrelsen beslutade att välkomna föreningen Fight Club Gullmarsplan i
Stockholm med Johan Söderling som MMA instruktör till förbundet. Söderling
har redan genomgått SMMAF:s instruktörskurser 1 och 2.
11.Återstartsstöd från SB&K & RF
SMMAF ansökte om Återstartsstöd från Svenska Budo & Kampsportsförbundet
och Riksidrottsförbundet. Förbundet inlämnade även en Aktivitetsplan som
godkändes och därmed blev förbundet beviljad 690,000 kr. Dessa medel skall
användas till att stimulera en uppstart av förbundets verksamheter. Styrelsen
har beslutat att godkänna Aktivitetsplanen som innefattar följande: SMMAF
kompenserar alla arrangörer av ligatävlingar och SM med ekonomiskt bidrag,
alla deltagaravgifter för tävlande tas bort, dvs deltagare deltar utan kostnad,
förbundet kommer att arrangera 4 st. läger för barn och ungdomar som
kommer att vara gratis för deltagare, och även marknadsföra sporten MMA.
Pengarna är öronmärkta till posterna i Aktivitetsplanen. Styrelsen skall inleda
arbetet med att starta dessa projekt och samtal kommer att föras löpande. Mer
exakta detaljer kring dessa aktiviteter kommer att presenteras inom kort.
12. Beslut angående kostnaden för domarutbildningar
Styrelsen beslutade att tills vidare sätta kostnaden för domarutbildningar till
1000 kr för poängdomare och 2000kr för matchdomare för att klubbar ska
kunna betala in och ansöka om dispens då det saknas domare.

13. Mötet avslutades
22:08

14. Nästa möte:
2021-09-27 Klockan 19:00 Anders Olson Markus Svenson bjud in 19:10

DATUM

2021-09-07

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

Andreas Wahldal

