PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-12-11 Kl: 14:25

TYP AV MÖTE

Fysisktmöte

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

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

Styrelsen beslutsmässig.

5. Gabriellas förslag föreningslära och utbildningskommitté
Här är Gabriellas förslag:
Projektplan TRÄNARUTBILDNING SMMAF 2021-09-11 ─ Gabriella Ringblom
GRFriskvård 0723377338 grpersonligtraning@gmail.com Översikt Detta är ett
grovt utkast med tankar och ideer hur projektet skulle kunna utformas. GR
driver projektet med önskan att starta igång utbildningar i mitten på VT 2022.
En ideell utbildnings kommitte sätts ihop, arbetsuppgifter delegeras ut.
SMMAF’s delger mål och vision för utbildningen. En tidsplan sätts och en
undersökning av föreningarnas behov görs så snart som möjligt. Syfte ● En
utbildning som genomsyras av SMMAF’s visioner i syfte att utbilda befintliga
och nya tränare. ● En utbildning som ska bidra till kunskap, inspiration,
nätverk och utveckling för våra tränare. I längden fler medlemmar och fler
framgångar inom vår idrott. ● En inkomst till förbundet. 1 Vision En utbildning
utformat som ett inspirerande event med kunniga utbildare. Där deltagarna får
vara delaktiga och skapa i form av workshops/övningar. En utbildning som ger
kunskap och väcker kreativitet som sedan förs vidare hem till klubbarna. En
utbildning som bidrar till att skapar kompetenta ledare som även får
uppbackning av ett större nätverk. En trestegsutbildning där den första är
grundande och övergripande, sedan två vidareutbildningar. En med barn- och
motionär inriktning och en med elit-, tävlingsinriktning. En snyggt förpackad
utbildning i modernt format. (PP, utbildningsmaterial m.m) Mål för projektet
● Målet är att skapa en utbildning för att utbilda tränare inom MMA förbundet.
Grundutbildningens innehåll skall vara färdigt i Mars 2022. Marknadsföring
kan börja i slutet av Februari. Två grundutbildningstillfällen skall erbjudas
VT2022. De första två utbildningarna utvärderas noggrant för en eventuell
förändring till HT2022. ● Vidareutbildningarna ska vara klara till HT 2022 för
dom deltagare som har gått grundutbildningen. ● SMMAF, utbildnings
kommitte och GR gör tillsammans syfte för framtagning av utbildning. GR tar
ansvar för att ta fram innehåll och skräddarsy utbildningen efter SMMAFs
behov. GR håller i föreläsningar och workshops utöver eventuella inhyrda
föreläsare. Utbildningskommitten finns som stöd under processen och kan
bidra med hjälp. Hjälp kan exempelvis vara att skapa och ta in svar från
undersökning/enkät om vad våra föreningar skulle behöva ha med i
utbildningen och hjälp att bolla ideer. Utbildningskommitten tar hand om det
administrativa kring utbildningstillfällen såsom bokning av lokal, anmälningar
och att utbildningsmaterial finns på plats. 2 Mål för SMMAFs Tränarutbildning
● Efter utbildningen ska deltagarna förstå SMMAFs vison och kunna omsätta
den i praktiken. ● Utbildningen ska kunna bidra till en ökad kunskap om
vikten av tränarrollen. ● Utbildningen ska kunna bidra till en ökad förståelse
för de bitar som påverkar den slutliga prestationen hos utövaren. ●
Utbildningen ska bidra till ett utökat nätverk för befintliga tränare (där dom
bland annat kan dela kunskap eller få hjälp vad gäller området tränarroll).
Utformning Baserad på aktuell kunskap som är anpassat efter SMMAF’s mål
och visioner. En större lokal hyrs för att få plats med ett stort antal deltagarekostnadseffektivt. Block presenteras under dagen, med mig som utbildare men
även inhyrd/-a expert/-er. Föreläsare exempelvis i

ledarskap/coaching/idrottspsykologi/dietist - detta för att inte ta fram fakta
från grunden då detta blir ett mycket större arbeta med efterforskning i
vetenskap, ta fram litteratur m.m. Workshop runt blocken med användbara
verktyg. Ex att göra en grovplanering för ett pass, tänka igenom ens ledarroll,
diskutera verksamhet m.m. - Detta gör deltagarna delaktiga och dom kan ta
hem något konkret direkt till föreningen. Lunch/frukost/fika- där deltagarna
hinner umgås. En grupp skapas där deltagarna kan höras vidare efter
utbildning - FB/Teams ex. Grundutbildning, 1dag (en dag blir “billigare” för
deltagarna och kan kanske locka fler). Barn/Ungdom och Motionärer, 1 dag
Elit/Tävling, 1 dag I. GRUNDUTBILDNING En bredare utbildning som
djupdyker i våra föreningars och ledares behov och som kompletterar eller är
god nog i sig- utöver SB&K’s utbildning. Föreningslära, grunder i träningslära,
nutrition och ledarskap. 3 II. BARN/UNGDOM OCH MOTIONÄR Förtydliga
vetskapen om att detta är vår största målgrupp. Berika med kunskap från
MotoriQ- rörelselära och dess betydelse. III. ELIT/TÄVLING Fördjupning i
träningslära och periodisering/planering för en elittränande. Ökad kunskap om
idrottspsykologi. Ökad kunskap kring skadeförebyggande och viktnedgång vid
behov. Budget En dag för 2000:-/deltagare. 15-30 deltagare = 30 000-60
000:- Omkostnader Lokal max <-5000:-? Nexus? Utbildare, föreläsare <11000:-? Utbildningsmaterial, utskrivna häften/arbetsblad ? Catering lunch
eller bara frukost+mellanmål <-5000:- ? GRs arvode 290:-/h ink moms för
utformning av utbildning. 10 500:- ink moms för en utbildningsdag.
Uppskattad tid GR lägger per vecka är 5-10h/vecka i November-December och
15h/v i Februari-Mars. Förbundet ska i längden ”tjäna” på utbildningarna och
få fler betalda medlemsavgifter
Vi har diskuterat och utvärderat Gabriellas förslag och vi har beslutat att bjuda
in henne på samtal nästa styrelsemöte.
6. Beslut om Mattias Sjödén supervisorlicens
Det har kommit till styrelsens kännedom angående brister i Mattias supervisor
uppdrag. Styrelsen kommer att uppmärksamma Mattias om dessa.
7. Policy och uppförandenorm
Styrelsen har bett Kevin och Madelein att ta fram en policy och
uppförandenorm. En process och en repressaliestege för förbundets
funktionärer och kommittéer.

8. Hur ska vi ställa oss till att personer i SMMAF sitter på flera
stolar? Bra, dåligt, alternativ?

Styrelsen ser att det finns personer som sitter på flera stolar samtidigt.
Förbundet tycker det finns nackdelar att sitta på flera poster. Förbundet måste
få in nya personer på positioner. Förbundet behöver utarbeta en policy för
kommittéer och för personer som sitter på två roller. Styrelsen ska kartlägga
vilka som sitter på vilka stolar idag. För att minska arbetsbelastning på de som
har för mycket att göra. Ta in ny kompetens till SMMAF.
9. 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.
Styrelsen inväntar svar från disciplinnämnden.
10. Vad är elitverksamhet inom MMA
SBK riktlinjer kring elitverksamhet
https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2018/08/Riktlinjerelitverksamhet-SBK.pdf
Elitnivåer:
1. Amatör Klass C
2. Amatör Klass B
3. Amatör Klass A
4. Proffs
5. Internationell Proffs
Elitverksamhet:
- Att de tävlande är elitidrottare.
- Att tävlingen har matcher på högsta svenska nivå.
- Att tävlingen har matcher på internationell nivå.
Elitidrottare:
- Att den tävlande är på högsta svenska idrottsliga nivå.
- Att den tävlande är på en internationell nivå.
- Att den tävlande livnär sig på sitt idrottsutövande eller har viss inkomst från
sitt utövande (ingen minimum gräns för dessa intäkter).
Förbundet förslår att landslagsledningen ska ta fram vad SMMAF klassar som
elitverksamhet för MMA.

11. Supervisor-rapport FCR9
Styrelsen har kontaktat supervisor Niclas Randqvist för FCR9 och efterfrågar
fortfarande rapporten. Styrelsen saknar rapport från FCR9 och FCR10
12. Supervisor-rapport Zone pro league 1
Styrelsen har fått ta del av spupervisor-rapport Zone pro league 1 skriven av
Mattias Sjödén.
13. Policyn
Styrelsen delgavs denna text:

Styrelsen har svarat George brev enligt nedan:
Hej George
Tack för ditt mail.Svenska MMA Förbundet (SMMAF) representerar en idrott
under Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet. Vårt
uppdrag går ut på att värna om sporten MMA och skapa positiva
förutsättningar för våra medlemsföreningar, utövare och atleter. Dessutom
måste vi även värna om Kampsportslagen. När situationer uppstår som har en
negativ påverkan på sporten eller strider mot Kampsportslagen är vi skyldiga
att agera och så är fallet med er klient. En lång utredning och kontinuerlig
dialog mellan SMMAF och er klient resulterade slutligen i följande
styrelsebeslut, Punkt 10 i Styrelseprotokoll från 13 oktober, samt Punkt 21
Styrelseprotokoll 7 juni. Dessa beslut och policy kan komma att omprövas vid
ändrade förhållanden och samarbeten som er klient ingår.
Med vänlig hälsning
Svenska MMA Förbundet

14. FCR 11 och 12 sanktionsansökningar
Tävlingens namn: FCR 11
Datum: 2022-03-12
Stad: Örebro
Lokal: Conventum Arena Örebro
Tävlingsarrangör: Västerås Fight Club
Eventarrangör: Västerås Fight Club
Tävlingsledare: Jörgen Hamberg
Match Maker: Jörgen Hamberg
Kontrollerande match Maker: Jörgen Segerlind
Matchdomare: Rebin Saber, Anders Ohlsson
Matchläkare: Kjell Lisewski Finnerman
Beräknat max antal matcher: 7-12 pro MMA matcher samt 6-7 amatörmatcher
Styrelsen godkände denna sanktionsansökan.
Eventinformation
Tävlingens namn:
FCR 12
Datum:
2022-05-07
Stad:
Västerås
Lokal:
Västerås Arena
Tävlingsarrangör: Västerås Fight Club
Eventarrangör: Västerås Fight Club
Tävlingsledare: Jörgen Hamberg
Match Maker: Jörgen Hamberg
Kontrollerande match Maker: Jörgen Segerlind

Matchdomare: Rebin Saber, Anders Ohlsson
Matchläkare: Kjell Lisewski Finnerman
Beräknat max antal matcher: 7-12 Pro MMA matcher samt 6-7 amatörmatcher
Styrelsen godkände denna saktionsansökan.

15. Protester (Kevin jävig pga matchdomare vid eventet)
Event: Fight Club Rush 10 Date: 211120
Match: Josefin Knutsson vs Lanchana Green Date of Protest:
211122
Applied and handling protest committee is : Ante Agneby, Tom Qvarfordt and
Andreas Waldahl
Protest as sent:
” For the attention of the Swedish MMA Federation, I'd like to raise a protest to
the Green Vs Knutsson fight that took place on FCR 10 Saturday 20th
November
2021 @ 6pm.
In the first round Knutsson illegally struck Green, who was obviously grounded,
with a knee to the head. Wether this was intentional or not the foul was serious.
The referee acknowledged the foul by deducting a point form Knutsson.
However
the fight clock wasn't stopped and Green wasn't given 5 mins to recover from
the
foul.
This incident goes against rules ;
11.9
11.10
11.11
11.12
22.1
In my opinion as Green' coach, after rewatching the fight it's obvious to me that
Green was suffering the concussive effects of the illegal strike which then
affected the outcome of the fight.
The offence was serious enough to warrant a disqualification as per rule 27.1.
The match should be judged a no contest due to the reasons laid out above.
I can be contacted via return email
Yours sincerely
Martin Wilby
Head Coach at The Lab”
Event: Fight Club Rush 10 Date: 211120
Match: Josefin Knutsson vs Lanchana Green Date of Protest:
211122
The protest committe ́s assessment:
After testimony from the referee as well as reviewing the video of the match the
committee rules:

According to paragraph : “34.4. 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.”
That no obvious mistake has been made that affected the outcome of the match.
Both the committee and the referee in charge acknowledges that an illegal knee
has occurred. However, it is not mandatory that the referee must give an athlete
five minutes to recover but he has that option if he sees that the fighter has the
need because of the damage the foul has given. As he by visual as well as
verbally approaches the athlete to judge and ask of the state of the athlete he
has done what the rulebook states.
The committee also acknowledge by the video that the referee does as said and
also, from the looks of the video material, the athletes nods to the referee and
does not seem dazed or affected by the foul in a way that needs to stop the clock
or the match.
Decision:
Protest dissmissed.

Tävling: Fight Club Rush 10 Datum: 211120
Match: Irman Smajic vs Nermin Hajdarpasic Protest inkommen:
211122
Utsedd och hanterande protestkommitté är: Ante Agneby, Tom Qvarfordt och
Bobby Rehman
Protest i sin helhet:
” Hej.
Skickar in en protest för matchen Irman Smajic mot Nermin Hajdarpasic som
utspelade sig på FCR galan 2021-11-20 i Västerås.
Protesten skickas in för att vi anser att domaren brutit mot paragraferna 11.8,
11.9, 11.12, 26.1 i regelverket.
Paragraf 11.8: Dommaren ska stoppa matchen då en tävlande utför otillåtna
tekniker eller regelbrott. Vi anser att domaren inte gjorde det vid flera tillfällen
då
Irman fick slag i bakhuvudet.
Paragraf 11.9: Matchdomaren ska tillse att otillåtna tekniker ej ger en tävlande
fördel
Med tanke på att Irman fick ta mot ett flertal slag mot bakhuvudet ger domaren
motståndaren fördel då Irman blir påverkad av slagen i bakhuvudet.
Paragraf 11.12: När en så påkallad vid olyckshändelse eller foul kan
matchdomaren medge ett avbrott av matchen med tid för den tävlandes
återhämtning upp till 5 minuter
När domaren bryter matchen reser han deltagarna upp Irman får ingen fråga
om
hur han mår utan matchen sätts igång och Irman är inte fullt vid medvetandet.
Detta stöds framförallt av paragraf 26.1 där det står vid lindrig oavsiktlig
förseelse (utförande av otillåten teknik eller foul) skall matchdomaren stoppa

matchen, kontrollera deltagarens tillstånd samt utdela en varning.
Om domare hade följt regelverket så skulle resultatet av denna match varit
annorlunda. Utifrån detta anser vi att resultatet ska ändras till en No Contest.
Vänliga hälsningar Johan Jorup”
Tävling: Fight Club Rush 10 Datum: 211120
Match: Irman Smajic vs Nermin Hajdarpasic Protest inkommen:
211122
Protestkommitténs bedömning:
Efter vittnesmål från matchdomare samt granskning av befintligt videomaterial
bedömer kommittén att:
Enligt paragraf ”34.4. Matchresultat skall endast ändras om ett
uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, begåtts av
matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.”
Har inte ett uppenbart fel som inverkat på matchresultatet skett.
Att slag i bakhuvudet förekommer är uppenbart, och även något som noteras av
matchdomaren i fråga vid flertal tillfällen, men matchdomares bedömning är
att
dessa inte påverkar ger någon fördel eller påverkar matchbilden.
Från videomaterialet gör även kommittén bedömningen att slagens hårdhet
och
omfattning troligt inte påverkar matchbilden då Smajic upplevs extremt trött.
Beslut:
Protesten avslås.

Det har kommit till styrelsens vetskap att två protester inlämnades efter Fight
Club Rush 10 211122. Den första var matchen Josefin Knutsson vs Lanchana
Green. TK ger protesten avslag. Den andra var matchen Irman Smajic vs
Nermin Hajdarpasic. TK ger protesten avslag.
Styrelsen tillströk TK:s beslut i protesterna.
16. Årsstämma
Styrelsen har godkänt SB&K:s förslag till mötesdag lördag den 12 mars 15:00 16:30 via easy meet.
17. Landslag

VM-truppen samt kostnadskalkyl för helåret 2021 (inkl. återstartsstöd
för landslaget)
Kostnads-/Intäktskalkyl Svenska MMA-landslaget 2021
Budgeterade kostnader IMMAF Worlds 2021 Abu Dhabi

Registrering/Ackreditering Ledning (800$ = 7300) 14 700
Resa/Boende Ledning 15 000
Eventuellt Covid-test Ledning 3 000
Brottarcoach VM (Tom Qvarfordt) 14 000
Bidrag 1:a rankade (15000kr/atlet räknat på 12 atleter) 180 000
Totala budgeterade kostnader IMMAF Worlds Kazakstan/Landslagsläger
2021 226 700
Budgeterade kostnader IMMAF World Cup 2021 Prag
Registrering/Ackreditering Ledning (400€) 8 200
Resa/Boende Ledning 4 481
Eventuellt Covid-test Ledning 1 995
Bidrag 1:a rankade (5650kr/atlet) (11x550€) 62 150
Totala budgeterade kostnader IMMAF World Cup 2021 76 826
Landslagssamling 8-9/5 Linköping (faktisk kostnad) 8 466
Landslagssamling/Elitträff v49 Bosön 0
Landslagssamling inför VM Januari Linköping 2 000
Ersättning för Landslagsarbete Team Manager 63 600
Traktamente Landslagsresor Assistant Team Manager 10 000
Totala budgeterade kostnader 2021 387 592
Intäkter
Landslagsstöd 2020/2021 198 427
SMMAF/Återstartsstöd 194 700
Sponsorer 0
Totala budgeterade Intäkter 2021 393 127
RESULTAT 2021 5 535
Styrelsen godkände deras budget.
18. Internutredning kring allvarlig anklagelse mot styrelseledamot.
Det har hänt en allvarlig anklagelse mot en styrelsemedlem som gjort att
styrelsen valt att starta en internutredning.
19. FighterTV
Styrelsen har fått ta del av ett förslag om fortsatt samarbete. Bordlägges till
nästa möte så styrelsen får tid att sätta sig in i ärendet.

20. Svenska internationella representanter i IMMAF
På förfrågan från SB&K om vilka internationella förbund som vi tillhör samt
representanter i dessa med namn och position.
SMMAF svarade med följande:
August Wallén Founder and Honorary President of IMMAF
George Sallfeldt Co-Founder and Vice President of IMMAF
Jesper Gunnarsson President IMMAF Nominating Committee
Irman Smajic President Athlete’s Comission
Madelein Fagerlind Womens Commission
Robert Nyström Womens Commission

21. Kommittéerna ansvarsområden
Styrelsen gav Kevin o Madelein uppdrag att ta fram en grund för styrelsens
uppdrag och för kommittéerna åtagande och ansvarsområden.
22. Mötes avslutas
17:30
23. Nästa möte:
2021-12-20 kl:19:00
DATUM

2021-12-11

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

Kevin Sataki

