PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-09-27 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
● Iman Darabi, Ledamot
● Robert Nyström, suppleant (efter punkt 13 lämnar Robert mötet)
● Gäst Anders Olsson19:10 punkt 5
● Gäst Markus Svensson19:10 punkt 5
● Gäst Niclas Randqvist20:10 punkt 9
Frånvarande:
● Pannie Kianzad, Suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Samtal med Anders, Kevin och Marcus angående yrkande av ny
domarutbildning (Kevin Sataki avstod från sin post som
styrelseledamot p.g.a. jäv då han är medförfattare av materialet).
I SMMAF:s protokoll 2021-08-30 står att läsa under punkt 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.
Styrelsemötet öppnade med att Anders, Kevin och Marcus presenterade sitt
yrkande om en ny domarutbildning. Styrelsen fick en genomgång av
utbildningsmaterial, tidsplan och kostnad för det. Styrelsen hade en frågestund
och dialog om det givna yrkandet.
Efter en diskussion (där Kevin avstod pga. jäv) beslöt styrelsen att godkänna
förslaget som ligger på premissen att styrelsens krav uppfylls.
1. Avtalets längd gäller under två år vid signering och därefter löper avtalet
med ett år i taget med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid.
2. En ny utbildare skall adderas under de två första åren och därefter skall
en ny utbildare adderas under varje år avtalet är gällande. Detta för att
säkerhetsställa att demokrati och transparens efterlevs och att
utbildningar sker på ett rättvist sätt. Styrelsen vill inte ha demokratiska
flaskhalsar där en eller ett fåtal personer bestämmer.
3. Kvalitetskontroll utförs av styrelsen som får gå utbildningen och som
oberoende part bedöma, kvalitetssäkra och utvärdera. På sikt bör även
DK och TK och övriga berörda personer och organ inom förbundet
genomgå utbildningen.
4. Kurserna måste vara självförsörjande och ekonomiskt hållbara. Om
intäkterna kring ett kurstillfälle är mindre än kostnaderna eller
understiger den angivna break-even gränsen, skall kurstillfället ej
genomföras. Utbildarna har ingen rätt att begära kompensation eller
någon form av ersättning för uteblivna intäkter från förbundet.
5. Förbundet vill att utbildningarna skall vara lätta att ta till sig, så billiga
som möjligt, framför allt för deltagarna, och med så hög säkerhet och
kvalité som möjligt.

6. SMMAF vill att utbildarna skall se över möjligheten att
domarutbildningarna kan ske online. Dels för att minimera kostnader
men också för tillgänglighet och kontinuitet.
6. Ekonomi
Ekonomin ser positiv ut och prognosen vid kvartalavstämning lutar åt ett
överskott så att SMMAF kan betala av sin skuld till SB&K vid årsskiftet.
7. Internutredning ekonomi - bredda tidsramen så den sträcker sig
längre bak i tiden, 2017, 2016
Styrelsen gör en återblick i gamla styrelseprotokoll och läser högt:
Punkt 21 i protokoll 2021-08-30
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.
Styrelsen beslutade att bredda tidsramen på internutredningen i ekonomi så
den stärker sig bak i tiden t.o.m. 2016. Detta för att få en övergripande bild
kring historik, samla underlag och därmed förstå hur förbundets nuvarande
skuld uppkommit samt vilka personer som varit involverade.
8. Återstartstöd
Svenska MMA förbundet har beviljats återstartstöd. Dessa medel är
öronmärkta till beviljad aktivitetsplan som innefattar tre projekt.
1. Gratis läger för barn och ungdomar (2 dagar) på fyra platser i Sverige
(ex. Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå) förslagsvis i samband med
höst- och sportlov.
2. Digitala marknadsföringskampanjer för att uppmärksamma om sporten
MMA, informera om att träningsverksamheten är åter aktiverad, och
leta nya medlemmar till sporten MMA. Rikstäckande spridning via
sociala medier och sökmotorer mm.

3. Stötta medlemsföreningars ekonomiskt och organisatoriskt med att
arrangera tävlingar för amatör-ligan (amatör MMA tävling under
svenska MMA förbundet) samt SM (amatör MMA)
Lovisa skriver ihop ett förslag om hur projekt 1 kan genomföras, Lina och Iman
projekt 2 och Andreas projekt 3. Förslagen ska genomsyras av demokratiska
värderingar och ligga på slack senast 4 oktober 2021. För så snabb
genomförande som möjligt.
9. 20:18 Niclas Randqvist har bjudits in till samtal för att dela med
sig av sin kunskap angående situationen med förbundets Supervisor
och domare idag.
Idag har SMMAF ett stort antal domare med varierande kompetens, erfarenhet och
konsensus. I och med att licenser förlängts pga. covid-19 så finns det en del domare
som inte varit aktiv i tjänst på länge.
Styrelsen har lokaliserat en del luckor och utvecklingspunkter. Bl.a. finns det inga
tydliga bedömningskriterier. Det finns luckor och kryphål där egna subjektiva
tyckanden tas i beaktan. Niclas anser att styrelsen bör våga ställa krav på
kompetens, säkerhet och kvalité på domare. Enskilda individer ska få starta i
botten, jobba sig uppåt. De ska gå att degraderad och uppradad utan någon
prestige, detta baserat på individuella förutsättningar här och nu. När problem
uppstår så är det enskilda atleters säkerhet och karriär som står på spel.
En domare och supervisor har ett viktigt ansvar och uppdrag att försäkra att
tävlingar genomförs med så stor säkerhet som möjligt för organisationen och de
enskilda atleterna. Därav bör licenser kunna tas snabbare, domare och Supervisors
degraderas eller uppgraderas enklare. Det är farligt att tillåta domare ha kvar
licensen om det riskerar atleternas hälsa och karriär. Detta gäller både burdomare
och poängdomare.
Idag skriver Supervisorn en rapport efter en tävling. I samband med Pro-tävlingar
skickas rapporten till DK och därefter skickar DK till styrelsen. För amatör-MMA
fylls en rapporteringsblankett som skickas till SB&K för arkivering.
Styrelsen kommer att utveckla ett förslag kring policy gällande degradering och
uppgradering där demokrati säkerhetsställs. Styrelsen kommer att ta inspiration
från andra idrottsförbund kring hur de arbetar med dessa frågor. Vidare
diskussion kommer föras vid kommande styrelsemöte. Policyn skall vara
demokratiskt och rättvist och gälla långsiktigt för att i synnerhet kvalitetssäkra.
Det framställs till styrelsen att vissa personer brister i kompetens och styrelsen ger
Niclas och Madelein i uppdrag att redogöra för vilka punkter som dessa
personer brustit i.
Styrelsen tackade Niclas för hans synpunkter och dialog. Styrelsen ser allvarligt på
detta och kommer snarast att ta fram ett remissförslag kring utveckling i frågan.

10. Avstängning av supervisor/tävlingsledare
En eventuell paus utlyses av en supervisor/tävlingsledare och domare
omgående. Där denne tillfälligt tas ur tjänst, fram tills vi tagit fram en process
och policy se föregående punkt.
11. Äskning monetära medel till Landslandlaget
Landslagsledning har inkommit med en begäran om monetära medel till MMAlandslaget där man vill ha en del av Återstartsstödet vilket inte är möjligt då
medlen för återstartsstöd är öronmärkta till tre specifika projekt. Se punkt 8
ovan. Styrelsen avslår därav denna begäran.
12. Cutman utbildning
Förbundet har idag två utbildade och en aktiv cutman i hela Sverige. Vi behöver
utbilda fler. Styrelsen ska undersöka om ett samarbete med boxningsförbundet
så att kandidater från MMA kan utbilda sig via deras kurser till cutman.

13. Snabb-dispens av Fightfabrikens utrustning (Andreas Waldahl
avstod från röstning och diskussioner p.g.a. jäv då han är involverad
i Wolf Fighting Promotion och även Babak Ashti avstod från
röstning och diskussioner p.g.a. jäv)
Den 3:e september mottog förbundet ett mail från Fightfabriken med en
ansökan om att licensera två olika handskar av Danger Equipment för att
användas under Wolf Fighting Championship 2 oktober. Den 13:e september
levererades utrustning till förbundet. Tävlingskommittén som hanterar testning
av utrustning meddelade att de inte kommer hinna testa utrustningen på 2
veckor. Fightfabriken ansökte då om dispens från styrelsen om att få
snabblicensera utrustningen så att de kan användas under aktuell gala, detta
utan att testa utrustningen. Styrelsen avslår ansökan om dispens och
snabblicensiering av Fightfabrikens utrustning med motiveringen att
utrustningen behöver genomgå tester för att säkerställa atleternas säkerhet och
hälsa, men också för att inte gynna enskilda styrelsemedlemmar och hantera
licensering och testning av utrustning på ett demokratiskt och rättvist sätt.
TK har sedan tidigare fått i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelsen kring en
uppdatering av processer, hantering och testning av inkommen utrustning så
att förfarandet blir enhetligt och rättvist för alla leverantörer och varumärken.
Detta är dock inte anledningen till styrelsens avslag.
14. Urval av Supervisors till tävlingar

Styrelsen undersöker befintligt antal supervisor, urvalskriterier och
urvalsprocesser samt ev. ersättare om behov uppstår.
15. Får man ha supervisor och domarlicens samtidigt?
Supervisor/tävlingsledare agerar ofta även domare på många ligatävlingar,
detta p.g.a. brist på domare. Styrelsen vill ändra detta och därmed behövs det
fler poäng- och ringdomare som dömer amatörtävlingar. Tvånget att ta med
domare till ligatävlingen anses av styrelsen vara fel. Förbundet ser allvarligt på
problemet att en person ska utföra två olika uppdrag på en och samma tävling.
Förslag till en domarpool bör utarbetas.
16. Protest: Sahil Siraj Vs Arbi Mezidov- FCR 9
Protest: Sahil Siraj Vs Arbi Mezidov- FCR 9 i Västerås den 4 september 2021.
Protesten är inlämnad av August Wallén, chefsinstruktör Fighter Centre IF
Pga jäv så har Tävlingskommittén tagit in 3 utomstående bedömare.
Måns Nilsson, Bobby Rehman samt Robert Sundel.
Alla bedömare har enskilt bedömt matchen och tagit del av protesten,
poängkriterierna samt resultatet.
Sammanställningen av de enskilda bedömningarna resulterade i 2-1 till Siraj,
men alla bedömare är överens om att inget uppenbart fel har begåtts av
poängdomarna.
Resultat:
Protesten avslås enligt
"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."
16. Vad händer om ett allvarligt fel uppstår
I och med inlämnade protester i samband med arrangerade proffsgalor och att
det kommit till styrelsens kännedom att några poängdomare behöver
uppdatera sin kunskaper har styrelsen inlett diskussioner kring en hållbar och
långsiktig lösning.
1. Att fel atlet vinner på poäng p.g.a. att poängdomarna dömt felaktigt anser
styrelsen är otroligt allvarligt. Hur säkerställer vi att det inte händer? Styrelsen
tycker att SMMAF ska agerar när det uppstått ett så allvarligt fel. En atlet ska
inte behöva riskera sitt record p.g.a. domare okunskap.

2. SMMAF behöver verkligen komma igång med domarutbildningar och
vidareutbildningar. Domare som inte dömt på länge måste få en uppfräschning
innan de dömer. Det är alla domares (de som inte dömt så mycket) egna ansvar
att sitta med på tävlingar och skuggdöma matcher. Som ett led i detta kanske
DK ska skicka ut olika videosekvenser med matcher till poängdomare och be de
döma och skicka in scoresheets för utvärdering. Ett tillägg till det är även de
som har varit med länge och utbildat sig under gamla regelverk bör uppdatera
sina kunskaper.
3. hur kan SMMAF undvika att detta händer eller i.a.f. minimera misstag? Som
diskuterade på tidigare styrelsemöte så tittar styrelsen på möjligheten och
förutsättningar kring ifall DK eller någon annan instans i förbundet kan ta
ansvaret för att välja ut domare till evenemang, från en ev. domarpool, under
demokratiska och rättvisa former. Det är enkelt i ett land som USA med många
aktörer men i vårt lilla land och med den lilla MMA communityn här i Sverige
blir det svårt att förhindra maktmissbruk eller utnyttjande av situation och
säkerställa att det inte uppstår. SMMAF är för att organisationer inte väljer sina
egna domare, men hur löser SMMAF det så att framtida personer som sitter
med denna beslutsrätt inte utnyttjar sin position för att förstöra för en
eventuell konkurrent? Sen måste förbundet isf ta hänsyn till att välja domare
som geografiskt befinner sig nära eventet osv. Men den svåraste
kontrollpunkten kommer utan tvekan vara att förbundet måste känna till
personliga relationer mellan domare och arrangörer och atleter och klubbar för
att inte hamna i en ännu svårare situation än den vi sitter i idag. Det är en
väldigt komplex fråga, hur säkerställer vi att jävsituationer och svågerpolitik
inte uppstår om vi inför detta?
4. Uppdatering av protester och direktiv kring det. Skall tidsspannet för
inlämning förlängas? Skall tidsspann för inbetalning förlängas (speciellt
utländska inbetalningar)? Behöver vi ha en kostnad för att minimera antalet
obefogade protester eller kan vi lösa det på annat sätt? Förfarande kring
hantering av protester. Historiskt har det varit svårt att få igenom protester
gällande domslut. Är det rimligt att endast 2 domslut ändrats.
Det kan också ses som att om en arrangör har en hemmafighter som är
grappler, och de vet att X poängdomare alltid dömer till fördel för grappling så
kommer den domaren alltid att väljas till arrangörens galor. En annan fråga
som är intressant är ifall det bör finnas olika nivå av PRO poängdomare?

17. Övrigt

18. Mötes avslutas
21:50

19. Nästa möte:
2021-10-04 Kl:19:00
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