PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-10-25 Kl: 19.00

TYP AV MÖTE

Digitalt möte 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 Kevin Sataki till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande (jäv punkt 16 pga tävlingsarrangör)
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot ( jäv punkt 15 pga tävlingsarrangör)
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Iman Darabi, Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot (jäv punkt7)

Frånvarande:
● Pannie Kianzad, Suppleant
● Robert Nyström, suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Ekonomisk redogörelse föregående period
Ekonomin ser bra ut. Vi ser ut att gå ordentligt på plus. Hur mycket beror på
stödet vi får och hur vi använder pengarna från återstartsstödet. Prognosen är
att vid bokslut kommer vi vara utan skuld till SB&K och ett litet plus i kassan.
6. Återstartsstöd - Aktivitetsplan - Läger för Barn & Ungdomar
Pga av smittskyddsrestriktioner i samband med Corona-pandemin har MMAträning och tävling i stort sett legat nere, i synnerhet för barn och ungdomar.
Förbundet har även tappat 30% av sina medlemmar under pandemin.
Svenska MMA Förbundets anslutna föreningar har tappat medlemmar pga att
det inte varit möjligt att arrangera tävlingar, aktiviteter eller genomföra träning.
Svenska MMA Förbundet vill stötta sina medlemsföreningar med ekonomiskt
bidrag för att de ska få möjlighet att komma tillbaka till samma sunda
verksamhetsnivå som innan pandemin.
SMMAF är glada att meddela det finns pengar till föreningarna att ansöka.
Dessa är öronmärkta till specifika projekt. Detta handlar om:
- Gratis läger för barn och ungdomar (2 dagar) på fyra platser i Sverige (ex.
Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå) förslagsvis i samband med lov. Vi ser
gärna att så många som möjligt ansöker. Som förening är du skyldig på att göra ett
säkert läger för barn & ungdomar. SMMAF ser stor vikt att säkerhet,
demokratiska värderingar och rörelseglädje när det gäller barn & ungdomar.
Föreningen ska kunna påvisa sina omkostnader för lägret. SMMAF ställer krav
på att pengarna ska användas till ändamålet och icke något annat.
Höstlov vecka 44 är samma för hela Sverige och Sportlov är delat på 4 veckor
över landet.
Göteborg vecka 7 14 februari – 18 februari
Malmö vecka 8 21 februari – 25 februari
Stockholm vecka 9 28 februari – 4 mars
Umeå vecka 10 7mars – 11 mars
Projektet löper från September 2021 – Mars 2022
Är indelat till fyra tillfällen. SMMAF ställer krav på att det ska vara ett 2dagar
långt kostnadsfritt läger för barn & ungdomar. Det innebär att återstarstödet
skall användas till lokal, ledare, transport, mat och dryck mm under läger
tillfället.
Gratis läger barn & ungdomar 1 v44 1-5 nov Budget: 50000kr

Gratis läger barn & ungdomar 2 v44 1-5 nov Budget: 50000kr
Gratis läger barn & ungdomar 3 v9 1-4 mars Budget: 50000kr
Gratis läger barn & ungdomar 4 v9 1-4 mars Budget: 50000kr
(totalkostnad 200,000 SEK)

Vi behandlar alla lika och vi välkomnar alla kön att delta på aktiviteter,
träningar och tävlingar.
Detta kommer att projektledas av Svenska MMA.
Svenska MMA Förbudet önskar att få in intresseanmälan och en detaljplan för
er förenings upplägg av lägerverksamheten. Gör en ansökan till
lovisa.konradsson@smmaf.se
Styrelsen skickar ut förslaget till medlemsföreningarna som inkommer med en
plan och budget för ett två dagars läger under sportlovet. Styrelsen får ta del av
alla ansökningar och väljer ut fyra som passar kriterierna bäst.
SB&K biföll styrelsens förslag att flytta alla fyra barn- och ungdomsläger till
de fyra sportlovsveckorna.
7. Sanktion Norge, Domare Norge (Kevin jäv pga han är en av de
föreslagna domare)
DK har inkommit med ett förslag till styrelsen på domare gällande norsk gala i
Göteborg 22 Januari.
Danne Eklund (poäng och match)
Måns Nilsson (poäng)
Johan Söderling (poäng)
Kevin Sataki (match)
Anders Ohlsson (poäng och match)
5 st domare för 20-25 matcher är rimligt. Ovanstående domare jobbar väldigt
bra tillsammans och har mycket hög kompetens. Det är estimerat många
matcher och ovanstående förslag blir hållbart utan för mycket stress, det blir
bra spridning mellan poäng och matchdomare samt om någon skulle skada sig
eller blir krasslig finns det back up. Det finns även folk att genomföra check och
vaselinering. Förslag på arvode är 3000 kr per domare, +resa och logi.
Förslagna domare är tillfrågande.
Styrelsen biföll DK: förslag. Styrelsen är oenig Andreas Wahdal avslog förslaget
8. Offentliggörande av score sheets

Styrelsen har gett Iman ett uppdrag att ut forma ett förslag på ett exellblad.
9. Beslut om individs supervisorlicens
Inget nytt.
10. MMA landslaget Rapport World Cup Prag 2021
MMA-landslaget Rapport World Cup Prag 2021 Förbundskapten: Anders Ohlsson
Assisterande Förbundskapten: Besam Yousef Landslagssekreterare: Cristobal Ubilla
Truppen Damer 52,2kg (1) Nina Back (Söders FG) (2) Josefine Modig (Apex) 56,7kg
(1) Millie Eriksson (Västerås FC) 61,2kg (1) Jessica Andersson (Coloseum) 70,3kg (1)
Yrsa Sandin (Allstars) Herrar 56,7kg (2) Richard Wickelgren (Adrenaline) (3) Markus
Adolfsson (GBG MMA) 61,2kg (1) Oskar Jaskari (Redline) (2) Awat Kohzadi
(Västerås FC) 65,8kg (1) Daniyal Shamkhalov (Västerås FC) (3) Tobias Bohlin
(Sandviken) 70,3kg (1) Tobias Söderberg (KC LKPG) (3) Robert Nilsson (Fighter
Centre) 77,1kg (1) John Oldenqvist (GBG MMA) (2) Linus Lindeberg (Combat
Academy) 93,0kg (2) Robin Enontekiö (Fighter Centre) 120,2kg (1) Jonnie Andersson
(KC LKPG) Inför mästerskapet En del strul och osäkerhet med rådande Covidsituation
gjorde att vi fattade beslutet att avstå EM i Ryssland och istället satsa på World Cup i
Prag. I efterhand ett bra beslut då EM, trots att turneringen genomfördes, innebar att en
hel del av deltagarna smittades av Covid och prislappen för mästerskapet blev betydligt
högre än World Cup. Dock medförde vårt beslut att det blev lite stressigare att hinna
med allt som skulle hinnas innan mästerskapet. Och detta mitt under semestertider för
många ur truppen. Men vi fick till slut ihop läkartester, blodprov, bokade flygbiljetter,
PCR-tester för ickevaccinerade mm Vi hann inte med en extra fysisk samling som vi
tänkt men lyckades lösa allt via vår facebookgrupp för WCtruppen. Cristobal gör ett
riktigt bra och tidsödande arbete på den här punkten, ser till att alla får till sina
läkartester, prover, rapporterar flygtider mm i IMMAFs portal My Next Match.
Mästerskapet De flesta åkte ner till Prag en dag innan registreringen, då flygtider mm
passade bättre då. Vi samlades på tisdagen på officiella mästerskapshotellet för
registrering, prova ut utrustning, PCR-test mm Senare på dagen var det lottning innan
vi körde vår första storsamling under mästerskapet. Några av atleterna hade blivit
lottade förbi första omgången och kunde slappna av lite mer den här kvällen, köra ett
lättare träningspass och även få i sig lite mat och energi. De som hade vikt att klippa
skötte den biten. Det fanns tillgång till infraröd bastu samt badkar i samtliga rum vilket
underlättade proceduren. Efter samlingen hade vi coachmöte där vi delade upp
matcherna mellan oss fyra coacher som var med, utifrån matchnummer samt bur så att
det inte skulle bli krockar och att vi alltid kunde ha minst en coach på
uppvärmningsytan för trygghet och mittshållande mm. I nästan samtliga matcher under
mästerskapet fick vi till denna uppdelning så att atleterna hade två coacher med sig in
till buren. Vi har som princip att aldrig låta atleter coacha varandra. Av den enkla
anledningen att de helt enkelt är dåliga oerfarna coacher. Vi som är där som coacher
har tiotals år inom sporten och atleterna har fullt förtroende för vår kompetens. Den här
biten funkade som vanligt bra. Tävlingsdagarna fortlöpte likadant hela veckan: 5-7

Viktkontroll 7-8 Invägning 10 Avfärd mot arenan 10.30 Linda händer/uppvärmning Ca
11.30 Första svenskmatch 15-16 Tävlingsdagen slut 18 Middag 19 Storsamling 19.30
Coachmöte 19.30 Fixa vikt, lättare träning, egentid Resultat 3 Guld Josefine Modig,
Millie Eriksson, Yrsa Sandin 1 Silver Nina Back 5 Brons Jessica Andersson, John
Oldenqvist, Daniyal Shamkhalov, Jonnie Andersson, Oskar Jaskari Utnämnanden:
Bästa Nation före Bahrain och Ukraina Således presterar Sverige otroligt bra på ännu
ett mästerskap och vi befäster vår plats i världstoppen på amatörsidan. Skador För detta
mästerskap finns två skador att rapportera. Jonnie Andersson fick en spricka och kraftig
stukning i en tumme. Behövde dock inte gipsas utan han fick en skena och ska även
kolla upp skadan i Sverige. Daniyal Shamkhalov bröt handen och blev gipsad. Även
han kommer göra uppföljning samt rehab i Sverige. Sponsorer Vi saknar egentliga
sponsorer (finns inga avtal) men Earn it Sports gick in och hjälpte oss med
landslagsdräkt till detta mästerskap. Det är vi otroligt tacksamma för, ett landslag måste
vara presentabelt i dessa sammanhang. Resultat per atlet (För rankingpoäng i Svenska
MMA-ligan) Se bilaga 1 Feedback från truppen Efter genomfört mästerskap samlar vi
alltid in feedback från truppen. För att kunna effektivisera/förbättra oss inför
kommande landslagsuppdrag. Plockar några utdrag nedan: ”Ni har gjort ett helt
fantastiskt jobb. Har känt mig trygg att ha er som coacher och ledare” ”Erfarna
coachledningen och en maestroadministratör i Cristobal Ubilla lämnade inget utrymme
för några som helst oegentligheter. Grymt jobb av er!” ”Det var kanonbra att det var en
bestämd tid för mötena varje dag så man visste vad man hade att förhålla sig till. Det
kändes som gruppen hade en riktigt bra sammanhållning.” ”Grymt jobb av Cristobal
med allt vad det gällde administrativt. Väldigt bra uppstyrt väl på plats, info, träffar
mm. Kändes tryggt.” ”Det kändes lite stressigt med alla intyg innan vi skulle åka…men
Cristobal var ju riktigt snabb på att svara på allt så det löste sig. Grym trupp, grymma
ledare, allt var kanon helt enkelt!” ”Blev lite tight med läkarundersökning och
blodprovet. Annars var allt hur bra som helst! Kanonjobb av er alla!” På det hela taget
väldigt bra feedback på våra förberedelser och vårt arbete på plats. Riktigt kul att höra.
Och vi är både nöjda och stolta över den sammanhållning vi lyckades bygga upp, trots
att vi bara hann en samling innan avfärd. Verkligen ett tight gäng som stöttade och
hjälpte varandra i både vinst och förlust. Helt klart en av våra styrkor som landslag!
Rapportering Sociala medier Under mästerskapsveckan rapporterade vi via landslagets
Intagram och Facebooksida. Vi hade 5-600 personer som följde våra stories dagligen
och inläggen var uppskattade och delades flitigt. Facebookinläggen sågs av över 2000
personer/inlägg. Utöver våra egna sociala medier lämnade vi information till samtliga
större svenska MMAmedier. Dagliga reportage från mästerskapet levererades av
Fronkick Online, MMAnytt, Kimura m.fl. Vår exponering under mästerskapet var
således väldigt god, något som är oerhört viktigt i framtida förhandlingar med
eventuella sponsorer. Under denna punkt måste dock förbundets rapportering tas upp.
EN story!!! Under hela veckan!?! Och ett sammanfattande inlägg när det stod klart att
vi blivit bästa nation. Vi har alltså otroliga framgångar som vi dagligen rapporterar om.
Vi taggar SMMAF i samtliga inlägg men inte ens en delning per dag produceras?
Verkligen under all kritik, så otroligt dåligt! Detta får oss att undra…hur kan ni inte
rapportera om det här? Ser ni inte de marknadsföringsmässiga fördelarna med dessa
framgångar? Förstår ni inte hur Facebook/Instagram fungerar? Ju fler delningar, ju mer
spridning mm Vi är minst sagt förbluffade över tafattheten gällande det här och hoppas

ni tar åt er av kritiken, den är högst befogad! Det här innebär också att vi har fattat
beslutet att inte släppa ifrån oss våra sociala medier och att vi kommer fortsätta
rapportera landslagets verksamhet via våra egna kanaler, oavsett vilket beslut ni fattar i
frågan. BILAGA 1 Individuellt resultat/atlet (för rankingpoäng i Svenska MMA-ligan)
Nina Back 1 vinst (poäng) 1 förlust (poäng) Josefin Modig 3 vinster (2 TKO, 1 poäng)
Millie Eriksson 2 vinster (1 TKO, 1 Sub) Yrsa Sandin 1 vinst (poäng) Jessica
Andersson 1 förlust (TKO) Rickard Wickelgren 1 förlust (Sub) Markus Adolfsson 1
förlust (TKO) Awat Kohzadi 1 förlust (Sub) Oskar Jaskari 1 vinst (Sub) 1 förlust
(poäng) Daniyal Shamkhalov 1 vinst (poäng) Tobias Bohlin 1 vinst (poäng) 1 förlust
(poäng) Tobias Söderberg 1 vinst (TKO) 1 förlust (TKO) Robert Nilsson 1 förlust
(Sub) John Oldenqvist 2 vinster (2 TKO) 1 förlust (poäng) Linus Lindeberg 1 förlust
(poäng) Robin Enontekiö 1 förlust (poäng) Jonnie Andersson 1 vinst (KO)
Landslagsledningen 2021-09-21 Anders Ohlsson Besam Yousef Cristobal Ubilla
Förbundkapten har kritik för På det hela taget väldigt bra feedback på våra
förberedelser och vårt arbete på plats. Riktigt kul att höra. Och vi är både nöjda och
stolta över den sammanhållning vi lyckades bygga upp, trots att vi bara hann en
samling innan avfärd. Verkligen ett tight gäng som stöttade och hjälpte varandra i både
vinst och förlust. Helt klart en av våra styrkor som landslag! Rapportering Sociala
medier Under mästerskapsveckan rapporterade vi via landslagets Intagram och
Facebooksida. Vi hade 5-600 personer som följde våra stories dagligen och inläggen
var uppskattade och delades flitigt. Facebookinläggen sågs av över 2000
personer/inlägg. Utöver våra egna sociala medier lämnade vi information till samtliga
större svenska MMAmedier. Dagliga reportage från mästerskapet levererades av
Fronkick Online, MMAnytt, Kimura m.fl. Vår exponering under mästerskapet var
således väldigt god, något som är oerhört viktigt i framtida förhandlingar med
eventuella sponsorer. Under denna punkt måste dock förbundets rapportering tas upp.
EN story!!! Under hela veckan!?! Och ett sammanfattande inlägg när det stod klart att
vi blivit bästa nation. Vi har alltså otroliga framgångar som vi dagligen rapporterar om.
Vi taggar SMMAF i samtliga inlägg men inte ens en delning per dag produceras?
Verkligen under all kritik, så otroligt dåligt! Detta får oss att undra…hur kan ni inte
rapportera om det här? Ser ni inte de marknadsföringsmässiga fördelarna med dessa
framgångar? Förstår ni inte hur Facebook/Instagram fungerar? Ju fler delningar, ju mer
spridning mm Vi är minst sagt förbluffade över tafattheten gällande det här och hoppas
ni tar åt er av kritiken, den är högst befogad! Det här innebär också att vi har fattat
beslutet att inte släppa ifrån oss våra sociala medier och att vi kommer fortsätta
rapportera landslagets verksamhet via våra egna kanaler, oavsett vilket beslut ni fattar i
frågan.
Styrelsen tog del av denna rapport som Anders Ohlsson skrivit. SMMAF är
glad och stolt över landslaget och säger grattis bästa nation i världen.
Förbundet är glad att landslaget är en del av SMMAF och att ytterligare ett år
ha världens bästa landslag. Grattis till alla atleters hårda jobb, totala
engagemang och ni är så värd medaljregnet.

Styrelsen ser dock allvarligt i språkbruket i rapporten och kritiken mot
förbundets mediala rapportering av eventet. Styrelsen beslutar bjuda in Anders
Ohlsson & Besam Yousef för dialog vid nästa möte.
11. Bedömningskommittén
Status Que
12. Supervisor
Status Que

13. Utbildning
Johan Halldin har inkommit med ett förslag till instruktörsutbildning:
-Jag tänker mig stegutbildningen något sånt här (en liknande modell som jag,
Bobby Rehman och Jocke Engberg satte ihop för 7-8 år sedan): SMMAFs
stegutbildning följer säkerhetstrappan och förbundets fyra regelsystem (B- och
A-klass, samt Svenska Pro-regler och Unified Rules). Sålunda innehåller varje
steg de tekniker och taktiker som används i respektive regelsystem.
Steg 1 riktar sig till blivande eller nybliven MMA-instruktör som önskar
utveckla och stärka sin teknikrepertoar. Steg 2 och 3 är för de som redan har
undervisat i ett par år, men som önskar fördjupad kunskap om teknik, taktik,
strategi och coaching under match. Steg 4 riktar sig mot de som vill kunna
coacha på absolut högsta nivå. Exempel på schema finns på sid 3 och
kursinnehåll (steg 1-4) finns på sid 5-6 i bifogad PDF.MÅL MED
STEGUTBILDNINGEN
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. Steg 1 följer
regelsystemet för Svenska Klass-A-regler. För att gå steg 1 så har du minst tre
års erfarenhet av kampsport och har fyllt 18 år.
STEG 2 - Du ska efter genomgången kurs ha förståelse för matchcoachning,
MMA-teknik och drillar på medelnivå. Steg 2 följer regelsystemet för Svenska
Klass-A-regler. För att gå steg 2 så har du gått steg 1, har 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 proffsnivå. Steg 3 följer regelsystemet för Svenska Pro-regler. För
att gå steg 3 så har du gått de tidigare stegen, har minst fem års erfarenhet av
MMA och har fyllt 18 år.
STEG 4 - Du ska efter genomgången kurs ha förståelse för instruktion och
coaching på högsta nivå. Steg 4 följer regelsystemet för unified rules
ochandra internationella MMA-regler. För att gå steg 4 så har du gått de
tidigare stegen, har minst fem års erfarenhet av MMA och har fyllt 18 år.
Coacher med ombord Akira, Omar, Jocke E, Tor och undertecknad (går att fylla
på med fler).
ERSÄTTNINGEN FÖR INSTRUKTÖRER
De som utbildar, skapar utbildningsmaterial, samt gör all
planering/lokaler/reklam för SMMAFs läger behöver få skäligt betalt.
Den tidigare summan var 9 000 kronor per instruktör/lägertillfälle. Vi föreslår
en höjning till 12 000 kronor per instruktör/lägertillfälle (tre dagar).Eftersom
delar av förbundsstyrelsen är ny så kommer här en uppställning av dealen
mellan IK och SMMAF:
• Minimumantal för att förbundet ska arrangera certifierings- och stegläger:
10st (maxantal beroende på lokal)
• Antal instruktörer: för bästa kvalitet bör man vara en instruktör per 10-tal
elever
• Ersättning: 12 000 SEK/per instruktör/lägertillfälle (ev. boende- och
reseersättning ligger utanför).
• Överskott går direkt till SMMAF. SMMAF ska aldrig gå back på
utbildningarna. Däremot är plus minus noll acceptabelt.
• Gage för andra kurser och utbildningar (t.ex. kurser och utbildningar för
Polis- och Försvarsmakten) som instruktörerna gör för förbundets räkning
förhandlas separat.
Johan skriver att de inte hittat någon som kan undervisa i föreningslära så
materialet bygger moderna mma tekniker. Styrelsen ger Babak i uppdrag att
kalla Johan till nästa möte för dialog.
Styrelsen gav förra mötet Lovisa uppdrag att ta kontakt med en av SB&K:s
utbildare Gabriella Ringblom. Styrelsen är nyfiken på vad det finns för
utbildningar hos dem och om de lär ut föreningsliv och hur du bildar en
förening. https://www.budokampsport.se/forbund/utbildningar/
Styrelsen beslöt att bjuda in Gabriella för samtal nästa styrelsemöte.
14. Hur ska vi ställa oss till att personer i SMMAF sitter på flera stolar? Bra,
dåligt, alternativ?
Styrelsen hade en diskussion runt eldsjälar och hur vi tar tillvara på dem och
visar dem uppskattning. Hur kan styrelsen och förbundet hjälpa så att de kan

kanalisera sin tid inom ett område. Finns det stolar som krockar? Finns det
stolar som går bra att sitta på? Allt föreningsliv bygger på intresse, ideellt
arbete och ett stort engagemang. De ska kännas kul och SMMAF ska erbjuda en
bra arbetsmiljö och klimat. Hur ska vi kunna hitta nya eldsjälar som vi kan
locka att jobba för svenska MMA?

15. Sanktionsansökan Wolf4 (Andreas jävig pga tävlingsarrangör)
• Tävlingens namn: Wolf Fight Promotion 4
• Datum: 2022-02-12
• Stad: Halmstad
• Lokal: Halmstad Arena, Växjövägen 11, 302 44 Halmstad
• Tävlingsarrangör: Halmstad Kampsportsförening
• Eventarrangör: Wolf Fight Promotion AB
• Tävlingsledare: David Jacobsson & Andreas Waldahl
• Matchmaker: Andreas Waldahl
• Kontrollerande matchmaker: Jörgen Segelind
• Beräknat antal matcher: ca 15st (10st MMA klass-A, 5st Professionell MMA)
Styrelsen tog del av sanktionsansökan och biföll den.
16. Superior challenge 24 (Bakak jävig pga tävlingsarrangör)
Det kom till styrelsekännedom att superior challenge 24 avser byta datum från
4/12-21 till 18/12-21. I övrigt är sanktions ansökan identiska. Bifölls av
styrelsen.

17. Övrigt
Styrelsen skickar en förfrågan till DK angående en höjning tävlingsavgiften för
att kunna säkra säkerheten, höja arvoden till domare och säkra kvalité i en
domarpool.
TK har fått en förfrågan av styrelsen om hur snabbt de kan testa utrustning
enligt det gamla förfarandet. TK svara att 3 till 4 veckor när utrustningen är
framme. TK har fått en förfrågan hur lång tid det tar att ta fram en ny process
för att testa utrustning. Styrelsen fick svar att det tar till nyårsafton.
Babak får i uppdrag av styrelsen att meddela leverantörer som väntar på svar
att det tar tre till fyra veckor.
18. Mötes avslutas

21:07
19. Nästa möte:
2021-11-09 Kl:19:00 intervjumöte
2021-11-15 Kl:19:00
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