
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-11-15 Kl: 19.05 

TYP AV MÖTE 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 Andreas Waldahl till justerare. 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

 
Närvarande på mötet var: 

● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Andreas Waldahl, Ledamot  
● Madelein Fagerlind Ledamot  
● Kevin Sataki, Ledamot 
 

 
Frånvarande: 

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

 
 
  

 
Styrelsen beslutsmässig.  
 
 



 

 

5. Ekonomisk redogörelse föregående period 

Styrelsens kassör gav en snabb rapport av förbundets ekonomi. Förbundet 
följer den prognos som budget anger. 
 
6. Johan Halldin mfl tränarutbildning 

Styrelsen godkände Halldins förslag på en tränarutbildning på villkor att 
styrelsens krav går igenom. 
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. 
Med vänlig hälsning, 
Johan Halldin 
För att utbildningen ska bedrivas i SMMAF regi så önskar styrelsen att dessa 
krav blir tillgodosedda.  
 

• Kontrakt på 1 år i taget med 3 månaders uppsägningstid. 
• Styrelsemedlemmar ska ha möjlighet att gå kursen. 
• Digitalbank för tekniker åt de som genomfört kursen. 
• Förbundet har inget ekonomiskt ansvar att ersätta utbildare vid 

träningsutbildningen utan utbildningen måste bära sina kostnader.  
 
7. Gabriellas utbildning i föreningslära 

Styrelsen inväntar på remiss från Gabriella och bordlägger ärendet tills 
materialet kommer.  
 
8. Domarpool ligan 

Styrelsen har diskuterat det nuvarande kravet på att alla som vill tävla måste 
bidra med en domare. Styrelsen ger DK ett uppdrag att undersöka vad som 
krävs för att skapa en domarpool till ligan och ta bort kravet att klubbar måste 
skicka domare. Styrelsen ger Kevin i uppdrag att be DK ta fram ett förslag på 
domarpool. 
 



 

 

9. Domarutbildning 

Styrelsen diskuterade det befintliga material som finns för en domarutbildning. 
Hur kan vi öka tillväxten av nya domare. 
 
10. återstartsstöd 

Styrelsen gav Lovisa i uppdrag att maila ut till alla föreningar om lägervecka för 
barn under sportlovet. Sammanställa en lista på intresserade kandidater. 2021-
12-15 deadline. 
 
11. Offentliggörande av score sheets 

Lämnas till nästa möte. 
 
12. Ny handledare till Mattias Sjödén 

Styrelsen anser att om en domare byter handledare så kan de öppna upp att 
många fler vill göra likadant. Styrelsen avslår yrkandet av att byta handledare 
utan anser att han får fortsätta med sin befintlige handledare Kevin. 
Styrelsebeslutet gick till votering där Lovisa var emot och resten av styrelsen 
röstade för beslutet. Kevin får i uppdrag att prata med Mattias i Västerås på 
nästa gala.  
 
13. Amatörmatchmaker (Andreas är jävig i egenskap av amatör 
matchmaker)  
Styrelsen anser att när den handledde matchmakern gjort runt 60 matchningar 
tillsammans med sin handledare på amatörnivå så anses den tränande 
matchmakern färdig amatörmatchmaker 
 
 
14. Hur ska vi ställa oss till att personer i SMMAF sitter på flera 
stolar? Bra, dåligt, alternativ? 
Status Que 
 
15. Förhållning till Fighters som tävlat i KOTS 

Det är Sakhi Qambari, men även Andreas Hall och Mariusz Posluszny har tävlat 
i KOTS 
 
Väntar på svar från SBK ifall SMMAF har rätt till nedan: 
 



 

 

Därmed beslutades följande. Personer som har deltagit, tävlat eller på annat 
sätt medverkat i illegala matcher eller tävlingar eller arrangemang, som ej är 
sanktionerade, och som strider mot kampsportslagen, kommer att rapporteras 
till disciplinnämnden med omedelbar verkan och kommer ej att få delta i 
MMA-tävlingar sanktionerade av Svenska MMA förbundet.  
 
16.  Pilotarbete inom Demokratidrott 

 Följande skrift har inkommit till styrelsen.  
 ”Jag hör av mig för att fråga vilken veckodag och tid som skulle 
passa er	bäst	för	intervjusamtal?	Återkom	gärna	med	förslag	på	dag	och	
tid,	förslagsvis	någon	av	veckodagarna	mån-tors	alt.	söndag.	
Intervjusamtalen	beräknas	ta	omkring	1	1/2	timme,	lite	beroende	på	hur	
många	ni	är	i	styrelsen/valberedningen.		
	
Observera	att	vår	önskan	och	tanke	är	att	genomföra	ett	intervjusamtal	
med	styrelsen	och	ett	annat	med	valberedning,	om	de	också	är	intresserade	
av	att	delta,	detta	för	att	kunna	lyfta	de	upplevelser	och	eventuella	
utmaningar	som	respektive	verksamhet/grupp	har.	För	att	vi	ska	få	en	så	
samlad	bild	som	möjligt	av	er	verksamhet	och	era	upplevelser	ser	vi	helst	
ett	så	stort	deltagarantal	som	möjligt	från	styrelse	resp.	valberedning.	
	
Återkom,	så	tar	vi	det	därifrån	

🙂
	

	
	
------	
	
	
Jag	tänkte	bara	kolla	om	du	hunnit	prata	med	de	andra	
styrelsemedlemmarna	och	även	skickat	frågan	vidare	till	er	valberedning?	
Och	om	vi	i	sådana	fall	ska	försöka	hitta	ett	datum	för	intervjusamtal?	
Förutom	tisdags	och	torsdagskvällar	är	jag	rätt	flexibel.	
	
Trevlig	helg!”	
	
Demokrati	är	viktig	fråga	i	föreningslivet.	Ordförande	ger	alla	i	styrelsen	
en	chans	att	delta	i	detta	projekt.	Beslut	tas	nästa	möte. 
 
17. Fel domslut match på FCR9 Protest: Sahil Siraj Vs Arbi Mezidov- 

FCR  



 

 

Fel domslut inkom i samband med FCR9. Styrelsen bollar högt lite tankar, hy 
och idéer högt. 
 
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." 
 
3 domare + 3 bedömare dömde: 
30-27, 27-30 29-28, 28-29 30-27, 28-29. 
 

1. hur löser vi det stora misstaget att fel fighter vunnit? jag tycker inte 
att det är ok att vi inte agerar när det uppstått ett så allvarligt fel för 
att skydda oss själva. det är inte schyst mot den fighter som 
förlorade. 

2. vi behöver verkligen komma igång med domarutbildningar och 
vidareutbildningar. domare som inte dömt på länge måste få en 
uppfräschning innan de sätter sig och dömer. det borde vara alla 
domares (de som inte dömt så mycket) 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 

3. hur kan vi undvika att detta händer eller iaf minimera misstag? som 
vi diskuterade på tidigare styrelsemöte så är jag för att DK eller 
någon annan instans i förbundet tar ansvaret för att välja ut domare 
till evenemang. det är enkelt i ett land som usa med många aktörer 
men i vårt lilla land och den lilla MMA communityn här blir det 
svårt att förhindra maktmissbruk eller utnyttjande av situation. jag 
är för att organisationer inte väljer sina egna domare, men hur löser 



 

 

vi 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 
fighters och klubbar för att inte hamna i ännu svårare situation än 
den vi sitter i idag. det är en väldigt komplex fråga men om vi hittar 
en lösning på det så är jag väldigt positiv till det. 

4. uppdatering av protester och direktiv kring det 
' tidsspann för inlämning måste förlängas 
' tidsspann för inbetalning måste förlängas (speciellt utländska), 
måste vi ha den kostnaden? kostnaden är till för att minimerar 
antalet onödiga protester, kan man lösa det på annat sätt. 
' Förfarande kring hantering av protester: 
En annan sak är att det har varit svårt att få igenom protester 
gällande domslut, ser man detta utifrån så bokar arrangören sina 
egna domare - en protest lämnas in till förbundet mot en kostnad - 
och det är endast 2 matcher som har ändrats. Det låter inte rimligt 
att så få protester har gått igenom- dessutom så har de som bedöme 
protester en del gånger (så som nu) själva varit med och dömt, eller 
haft en annan funktion på galan, och det uppstår många 
diskussioner kring detta. 
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 uppstår också då som är intressant, de första 
matcherna var ”enklare” PRO matcher, men den huvudmatchen var 
en annan nivå av Pro match, bör det då finnas olika nivå av PRO 
poängdomare. 
Jag förstår att diskussionen rör sig inte om detta nu men jag lyfter 
det så vi kan ha med oss tanken framåt. 

5. SMMAF bör utse domare till events men hur säkerställer vi att jäv 
inte uppstår? 

Diskussion förekom beslut återkommer styrelsen med vid nästa möte. 
 
 
19. Medlemsansökan till SB&K från föreningen Kungsbacka MMA 

Klubb 

Medlemsansökan till SB&K från föreningen Kungsbacka MMA Klubb 
Distrikt: Väst 
Idrott: MMA 
  



 

 

Stadgar och övriga ansökningshandlingar är granskade och godkända. 
Föreningen ska även presentera en godkänd eller godtagbar instruktör för att 
bli aktuella som medlemmar. Instruktörens lämplighet är inget som SB&K 
bedömer utan det är upp till det underförbund inom vilket aktuell idrott är 
hemmahörande. Den information föreningen skickat in är bifogad. 
  
Är det ok för er att SB&K ansluter föreningen som medlemmar? 
Innan faktisk anslutning måste föreningen även rapportera antal medlemmar 
samt betala medlemsavgift. 
 
Enligt SB&K:s stadgar ska underförbund respektive distrikt lämna sitt 
utlåtande inom fyra veckor. 
Om ni vet att det kommer ta längre tid, meddela mig det så vet jag om/när 
föreningen hör av sig. 
Vid frågor om processen, tveka inte att kontakta mig. 
  
  
Vänligen 
Sofia Arnbom 
Idrottskonsulent 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
 
En ny Föreningsansökan/Idrottsansökan har skickats till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet med följande information: 
 
  SF/MO: Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
  Namn: Kungsbacka MMA klubb 
  Organisationsnummer: 802530-6070 
  RF-NR: Saknas värde 
  Adress: Ola Vallin 
          Lars Runebergsgata33 
          43442   Kungsbacka 
  Telefonnummer Förening: 0736380427 
  Kommun: Kungsbacka 
  Kommentarer: Huvudtränare Freddie Holmgren 
  
Freddie har en Bakgrund som elitidrottare inom friidrott och har dessutom 
närmare 25 års Kampsportserfarenhet (MMA). Freddie har varit tävlingsaktiv 
främst inom MMAoch Submission Wrestling vilket resulterat i ett antal 
mästerskapsmedaljer och titelmatcher. Likvär har han under många år lett, 
instruerat och coachat grupper och atleter som sträcker sig från nybörjare till 
elit och proffsnivå. 
 
  Ordförande: Ola Vallin 
  Kassör: Sandra  Järnemark 
  Kontaktperson/Idrottsansvarig: Ola Vallin (wallin23@gmail.com)  



 

 

  Firmatecknare: Ola Vallin 
  Företrädare av ansökan: Ola Vallin (wallin23@gmail.com) 
 
Styrelsen biföll medlemsansökan på premissen att föreningen deltar i SMMAF 
utbildning  
 
20. Rättelse Protokoll 2021-09-27 

Rättelse Förslag Punkt 9:  

20:18 Niclas Randquist har bjudits in till samtal för att dela med sig av sin 
kunskap angående situationen med förbundets Supervisor och domare idag.  

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 beaktning.   

Niclas anser att styrelsen bör våga ställa krav på kompetens, säkerhet och 
kvalité på sina funktionärer. Det handlar om atleternas säkerhet och karriärer 
som står på spel.  

Domare och Supervisor har ett viktigt ansvar och uppdrag att försäkra att 
tävlingar genomförs med så stor säkerhet som möjligt. Därav bör licenser 
kunna tas snabbare, domare och Supervisors ska kunna degraderas eller 
uppgraderas enklare. Det är farligt att tillåta domare att ha kvar licensen om 
det riskerar atleternas hälsa och karriär.  

Niclas presenterar Steg-Trappan och K-Modellen för styrelsen.  

K-modellen:  
Niclas berättar att Kompetens, Kunskap och Konsensus är de största luckorna 
vi har inom SMMAF.  
Att det saknas Krav, Konsekvenser och Kompensation för Kontinuerlig 
Kunskapsuppdatering.  

Steg modellen:  
Handlar om att dela upp domarens uppdrag i de olika regelsystemens 
trappsteg. Att såsom att utövarna ofta går från 
MMA-Klasserna/regelsystemen i ordningen B-A-IMMAF-SP-IP-Unified. Så 



 

 

kan domare ha licenser som de måste examinera till varje nytt regelsystem för 
att stiga i graderna och får därmed träna på sina färdigheter under samma 
säkerhetstrapp-tänk som Idrottsutövarna gör. 
Man bör även göra det lättare att “få gå ner ett trappsteg” vid upprepade 
misstag eller fel. Kombinerar man detta med högre kompensation för de högre 
kompetens nivåerna, så får domarna naturliga incitament till att fortsätta 
utvecklas och hålla sig uppdaterade på regler under hela sin karriär.  

DK bör samtidigt jobba aktivt med fortbildning med olika videor och annat 
(gärna interaktivt) utbildningsmaterial som domare regelbundet får/bör ta del 
av.  
 

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 uppstår diskussion i styrelsen och det framkommer att vissa personer 
tydligt brister i kompetens. 
   

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. 

 
 
 
21. Digitala möten 

Vilka möten ska vara giltiga? Slack? 
 
Vi ska lägga till detta i Årsstämman. Styrelsen har läst stadgarna och vill lyfta 
denna punkt till årsstämman. 
 



 

 

22. VM och landslag 

LETTER OF INVITATION: 2021 IMMAF WORLD MMA CHAMPIONSHIPS Dear 
President, As President of the International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), I 
would like to cordially invite your federation to send an amateur MMA team to 
compete across two IMMAF World Championship tournaments: 2021 IMMAF Senior 
World Championships (18yrs+) 2021 IMMAF Junior World Championships (18yrs – 
20yrs; U21yrs) Dates: January 24-29, 2022 Location: United Arab Emirates, Abu 
Dhabi - The Jiu Jitsu Arena in Zayed Sports City. The tournament which is brought to 
you in partnership with the UAE Jiu-Jitsu and Mixed Martial Arts Federation offers 
athletes the chance to medal and gain valuable individual and team points in the 
IMMAF World Amateur MMA Rankings, as well as a platform to showcase your 
nation’s talents. It provides an occasion for coaches, officials and administrators to 
share knowledge and experience with a wider community. We warmly look forward to 
your response and to welcoming you and your team into our family: If you require any 
further information or would like to register interest, please contact 
alistair.pettitt@immaf.org Yours in MMA, President Kerrith Brown International 
Mixed Martial Arts Federation 
 
Styrelsen beslöt att skicka ordförande till VM och för att delta i IMMAF:s 
möten, 
 
23 Sanktionsansökan SC24 (Babak jävig pga arrangör) 

Tävlingsnamn: Superior Challenge 24  
Datum: 2022-02-05  
Stad: Stockholm Arena: Annexet Adress: Arenatorget 1 121 77 Johanneshov  
Ansvarig förening: Forca Fighting MMA Klubb  
Kontaktperson: Babak Ashti 
Styrelsen har godkänt denna sanktion men vill bara uppmärksamma att galan 
blivit förskjuten i tid och bytt till en annan lokal i stockholm. 
 
24. Sanktionsansökan Wolf4 (Andreas jävig pga arrangör) 

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) 
Godkännes 
 



 

 

25. Allstars 

Med anledning av händelsens allvarliga karaktär så rekommenderar styrelsen 
att föreningen tar sitt ansvar och stänger av Nasrutdinov Abdurakhman från all 
träning och tävling fram tills disciplinnämnden gett sitt utlåtande. 
 
 
26. Mötes avslutas 

 21. 32 
 
27. Nästa möte: 

 2021-12-11 Kl:14:00 fysiskt möte på Bosön 
 
DATUM 2021-10-13 

ORT STOCKHOLM 
 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Andreas Waldahl 

 


