PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-12-20 Kl: 19:03

TYP AV MÖTE

teamsmöte

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 Iman Darabi justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot
● Iman Darabi, Ledamot
● Robert Nyström, suppleant

Frånvarande:
● Pannie Kianzad, Suppleant
● Madelein Fagerlind Ledamot

Styrelsen beslutsmässig.

5. Internutredning kring allvarlig anklagelse mot styrelseledamot.
Bakgrund:
Andreas Waldahl kontaktade Ordförande och uttryckte sin oro kring en
händelse i samband med FCR10 där Kevin Sataki skall ha hotat en media
person. Det påstås att Kevin skall ha sagt: Ska jag örfila dig? I Samband med
att Kevin kom ut från MMA-buren efter att ha dömt en match som ringdomare.
Ordförande frågar hur?
Waldahl uttrycker sin oro om händelsen till Ordförande under flera dagar, där
han även föreslår att styrelsen ska anmäla Sataki till Svenska Budo &
Kampsportsförbundets Disciplinnämnd. Ordförande uppmärksammar
Waldahl om att det är väldigt allvarligt att anmäla en styrelsemedlem till
Disciplinnämnden och en eventuell anmälan skall inte föregå utan bevisning. I
och med allvaret i situationen kontaktar Ordförande Sataki för att höra vad
som hänt. Sataki berättar för Ordförande att påståendet inte stämmer.
I samband med Styrelsemöte 2021-12-11 som äger rum efter ovan händelse,
lyfter Sataki ämnet som en punkt på dagordningen. Han berättar att han
känner sig kränkt och besviken över Waldahls agerande och förklarar
situationen ur sitt perspektiv. Sataki berättar att media personen kom fram till
honom efter att han gått ner från buren efter att ha dömt en match på FCR10.
Media personen hade uttryckt sig något i stil med: ”Har du tappat det helt och
hållet? Vad håller du på med?” Sataki hade då tagit väldigt illa vid och ansåg att
sättet som en medial person utan kunskap i ämnet hade konfronterat honom
på var osmakligt. Sataki hade sagt till honom att ”du pratar inte till mig på det
sättet” och parterna hade sedan fortsatt diskutera. Sataki berättade under
styrelsemötet att han finner Waldahls agerande vara riktad personligt mot
honom och att Waldahl har agerat på ett felaktigt sätt. Sataki framlägger bl.a.
videomaterial som bevisning till styrelsen där medial person själv medger att
Sataki inte hotat honom. Sataki lyfter även att Waldahl har kontaktat medial
person, arrangörerna av FCR och SMMAF funktionärer för att få fram
bevisning om att Sataki hotat medial person. Styrelsen beslutar att tillsätta ett
extrainsatt styrelsemöte för att höra både Waldahls och Satakis versioner och
för att försöka få klarhet i ämnet som eskalerat till något ännu mer allvarligt än
tidigare.
Händelsen har även uppmärksammats flertalet gånger medialt via MMAnyhetssidor där både Sataki och reporter har uttryckt sig i frågan.
Under aktuellt styrelsemöte:
Ordförande öppnar mötet med att förklara att detta extrainsatta möte är till för
att belysa vad som hänt så att styrelsen kan bilda sig en uppfattning om hela
situationen och båda berörda ledamöters perspektiv. Ordförande understryker
att situationen är allvarlig. Ordförande berättar att han vill jobba för att

utveckla svensk MMA, hjälpa och stötta ungdomar och föreningar, som ex.
träffen med MMA-landslaget som gav så mycket positiv energi. Ordförande
uppmärksammade styrelsen om att alla ledamöter och suppleanter och
funktionärer inom förbundet har ett ansvar mot våra föreningar och
medlemmar och vi har fått förtroende att representera de och svensk MMA.
Ordförande ville även påminna alla i styrelsen om att inte glömma att den
gemensamma nämnaren för alla i förbundet är kärleken till MMA. Vidare
berättar han att Påståendet kom till ordförandes kännedom och han ser
allvarligt på intriger i styrelsen. Styrelsen ska arbeta med öppnakort,
demokratisk värdegrund och transparens. Ordförande tycker att intrigerna tar
tid från det som styrelsen faktiskt ska arbeta med för att förbättra MMA
istället.
Waldahl beskrev sin upplevelse av anklagelsen. På ryktesvägar hörde Waldahl
att Sataki under en gala skulle ha skrikigt, hotat en medialperson. Waldahl
känner den mediala personen och tog kontakt för att höra vad som hänt.
Waldahl ser allvarligt på att en styrelseledamot påstås hotat en person.
Waldahl fick ett mailsvar av den mediala personen som beskriver hotet och
påstår även att han har andra vittnen som ska ha hört Sataki stå och skrika,
bråka. Andreas känner att Sataki tar över talutrymme i styrelsen och Waldahl
var skeptisk till att något konstruktivt kan komma av mötet.
Sataki känner att han inte hotat någon. Han har haft en konversation med den
medialpersonen men inte hotat. Sataki känner sig kränkt och mår oerhört
dåligt över detta. Sataki känner att Waldahl konstant hoppar på honom
personligen och verkar ha någon personlig agenda. Sataki uttrycker allvaret i
att anklaga någon för hot och därmed har han anlitat en advokat och tänker ta
dessa allvarliga anklagelser på största allvar. Han känner stor oro för sig och
sin familj. Sataki anser att Waldahl har en personlig agenda mot honom. Därav
anser Sataki att det är förtal. Sataki anser att Waldahl bör avgå omedelbart som
ledamot pga upprepade påhopp, tagit egna beslut mot styrelsens beslut, gynnat
sig själv, utnyttjat sin position, raderade konversationer i slack mm. Han anser
att Waldahl har misskött sitt styrelseuppdrag. Sprungit på eget bevåg med egen
agenda.
Ordförande hör vad Iman, Lovisa och Robert har att säga. Alla håller med om
att det är allvarlig händelse. Den måste redas ut. Styrelsen i SMMAF är ingen
juridisk instans och vi har inte mandat för polisiära insatser. Vi hör två
personer som har olika uppfattning om vad som hände och olika uppfattning
om varandra. Sanningen borde ligga där emellan. Vi borde vara ett
sammansvetsat team som tillsammans jobbar med förbundsfrågor och
ärenden. Istället måste styrelsen lägga mycket energi och tid åt intriger mellan
styrelsemedlemmar.
Waldahl väljer att inte bemöta allt som Sataki säger eftersom det kan bli en
juridisk situation av det hela. Waldahl inför rätta för förtal. Waldahl anser att
när han hör på ryktesväg om att en styrelseledamot har hotat någon så vill han

veta mer. Andreas ser högst allvarlig på hot och i synnerhet om det är en
styrelseledamot. Andreas känner hög empati för den mediala personen och
intentionen med att undersöka vidare var att hjälpa vederbörande.
Waldahl anser att det var fel att Sataki fick sitta med på detta möte. Sataki
anser att Waldahl har agerat utanför sitt mandat och att han borde ha
konfronterat honom först samt lyft ärendet med styrelsen innan han på eget
initiativ eskalerat situationen i onödan. Sataki anser att styrelsen bör se
Waldhals agerande allvarligt, han är redo för att stå till svar för det som
styrelsen anser han gjort fel, men han poängterar att styrelsen även ska se
allvaret i att Waldahl anklagat honom och inte bortse från alla felsteg som
Waldahl gjort under detta år. Därmed anser Sataki att Waldahl borde avgå med
omedelbar verkan. Waldahl anser att Sataki inte bör sitta i styrelsen.
Ordförande förklara att styrelsen inte har mandat att avsätta eller tillsätta
ledamöter eller suppleanter, det är valberedningen som tar fram förslag på
styrelsemedlemmar till årsstämman och det är stämman som beslutar och
godkänner.
Ordförande Babak ställer en fråga till hela styrelsen och ber alla att tänka på
det till nästa styrelsemöte: ”Var det detta ni ville arbeta med när ni tog på er
ansvaret bli styrelsemedlemmar?”
Valberedningen bjuds in på nästa extra insatt mötes. Nästa möte bjuds inte
Andreas och Kevin in. Då ska styrelsen försöka ta ställning i denna fråga.
Frågor som styrelsen måste ta ställning till är många:
- Har Sataki hotat medial person?
- Har Waldahl agerat på rätt sätt?
- Ska en medial person eller någon ur en arrangörs personal, som inte är
SMMAF funktionär, kunna konfrontera en SMMAF funktionär och
ifrågasätta dennes profession eller agerande, på plats under ett
pågående evenemang eller kring ett pågående uppdrag?
- Hur arbetar vi vidare härifrån?
- Hur kan vi undvika liknande situationer för framtida styrelser och
kommittéer?
- Vad har Valberedningen för ansvar i detta?

6. Mötes avslutas
21:00
7. Nästa möte:
2021-12-29 kl:19:00 utan Kevin o Andreas men med valberedningen.
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