
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-12-29 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 Pannie Kianzad justerare. 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

 
Närvarande på mötet var: 

● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Robert Nyström, suppleant 
● Pannie Kianzad, Suppleant 
● Valberedningen inbjuden 19:10 Niclas, Nadja, Johan 

 
 
 
Frånvarande: 

● Kevin Sataki, Ledamot (Jävig en av parterna i dispyten) 
● Andreas Waldahl, Ledamot (Jävig en av parterna i dispyten) 
● Iman Darabi, Ledamot 
● Madelein Fagerlind Ledamot  

  
 

 
Styrelsen beslutsmässig.  
 



 

 

 
5. Internutredning kring allvarlig anklagelse mot styrelseledamot. 

För bakgrund se SMMAF protokoll 2021-12-11 och 2021-12-20. Andreas och 
Kevin är parterna i händelsen och har därav ej bjudits in till detta styrelsemöte. 
 
Syftet med att ha med valberedningen är bjuda in dem och upplysa hur 
styrelsesituationen är för närvarande. Rådfråga dem hur vi ska gå vidare i 
ärendet.  
 
Styrelsen har inga juridiskt mandat och är ej en polisiärinstans. Juridiska 
frågor sköter RF:s juridiska nämnd och övriga brott ska anmälas till 
rättsväsendet. Så detta möte handlar ej om att försöka reda ut skuldfrågor eller 
utreda bevisbördor.  
 
19:12 blev Johan, Nicklas. Nadja insläppta på mötet.  
 
Dagens styrelsemöte handlar om den tråkiga intrigen mellan två 
styrelsemedlemmar.  
 
Ordförande tar bakgrund i ärendet så att valberedningen blir uppdaterade.  
 
Ordförande tycker det är viktigt att alla ska få säga sina åsikter vad de tycker 
om händelsen.  
 
Robert beskriver att han uppfattade att Andreas var tillbaka dragen och valde 
att vara tyst för att mötet filmades och skulle användas som bevis vid en 
juridisk händelse.  Det är en liten grej som förstoras upp. Detta borde kunnat 
lösas mellan två vuxna individer. Det är mycket infekterat mellan dessa två. 
Hugger åt höger och vänster på allt. Tråkigt att det ska behöva bli så här. 
 
Pannie upplever situationen som löjlig och samtidigt oroväckande. Hon hade 
varit på plats på gala i fråga där hela händelsen utmynnar ifrån. Det var mycket 
som hände på matchen som Kevin dömde sedan i och utanför buren. För att 
kunna reda ut just den situationen så måste vi höra alla inblandade på plats 
där. Hon anser det inte finns tillräckligt bevisbörda för att få rätsida på allt som 
hände i och utanför buren på den galakvällen. Det som är viktigt är hur 
styrelsen ska gå vidare och arbeta med sakfrågor. Arbetet för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för svensk MMA är det som styrelsen ska lägga sin 
tid på. 
 
Lovisa anser att det är två pojkar i sandlådan som sitter och kastar sand på 
varandra. Borde lösas mellan individerna och gå vidare. Bevis i själva 
händelsen och vem av dessa två som har mest bevis är inte relevant. Lovisa vill 
blicka framåt och få jobba med ärendefrågor på styrelsemöten och inte så 
mycket subjektiva tyckande. Vi ska inte skapa konflikter och intriger utan vi är 
alla vuxna individer som ska kunna uppföras sig i enlighet med folk. 



 

 

 
Babak allvar att Andreas inreder en utredning mot en av sina kollegor i 
styrelsen. Babak ser allvar hur en funktionär under tjänst kan bli påhoppad av 
media. Han har lagt ned ett antal timmar på samtal enskilt med dessa individer 
och två styrelsemöten har ägnats åt detta. Babak har hört att ryktet är att 
nuvarande styrelse har massor med intriger och han som ordförande har 
brustit i ledarskap eftersom han inte kan få styrelsen eniga. Babak säger att han 
har ingen prestige om det är så han uppfattas av utomstående ögon. Han tycker 
det är tråkigt och trist att lägga tid på att lösa konflikter.  Han vill att 
valberedning ska ha en verklighetsuppfattning vad som pågår i styrelsen och 
har gett ett personligt förslag på en rotation på alla individer inom SMMAF och 
att få in mycket nytt folk som brinner för att arbeta för att förbättra svensk 
MMA. Ordförandes lösning är att styrelsen drar ett sträck över denna händelse 
(eftersom medialperson och Kevin har löst ev dispyt som fanns till att börja 
med) och utformar code of conduct policy där disciplinära åtgärder ingår för de 
som inte kan föra sig rätt. Vi kommer inte bli klokare på reda ut mer. Vi måste 
hitta ett sätt hur vi kan arbeta framåt. Hur ska vi undvika dessa ärende i 
fortsättning. Huvudsyftet med styrelsearbete är att förbättra och underlätta 
förutsättningar för alla som tränar eller tävlar inom svensk MMA. 
 
Nicklas ställer följdfrågor för att få ett riktigt grepp om situationen och vad 
som är kärnan av problemet. Problemet i sig är inte själva händelsen mellan 
Kevin och medieperson. Problemet är konflikter att det uppstått en konflikt 
mellan två personer i styrelsen. Upplysa valberedningen om detta inför nästa 
årsstämma 2022 där de ska ta fram förslag på en ny styrelse. Niclas sa att han 
satt sig in i ärendet före mötet. Niklas har lyssnat under detta möte och inser 
att hans syn på vad som sägs och hur vi andra uppfattat allt runt händelsen. I 
egenskap av ordförande i valberedningen så tar den med sig åsikter och ska ta 
dessa i beaktande inför arbetet med 2022 års styrelse inför stämman.  
 
Nadja anser att hon känner både Kevin o Andreas och de är speciella. Just nu 
upplever hon att de krigar mot varandra. Det är dagisnivå på det hela. Båda är 
15år i huvudet. Det får styrseln att se illa ut. Som utomstående så är det svårt 
att sätta sig in i sakfrågan om vad Andreas och Kevin bråkar om. Det är svårt 
att dra slutsatser och bevis är flyktiga och bristfälliga. Hon vill däremot att alla 
i styrelsen har chans att i storgrupp eller i enskildhet med valberedningen 
känna att de kan komma med information, frågor eller förslag på nya individer 
som skulle passa bra för styrelsearbete.  
 
Johan anser att förbundet är varken en juridisk instans eller befogenheter i 
polisiära ärenden. Svenska MMA förbundet har hjälp av jurist på RF eller av 
polis. Ordförande har rätt att stänga av från möte. Kan man ej uppföra sig så 
kan ordförande tysta individen. Mötesordning är viktig och hur folk ska föra sig 
i styrelsen. Alla individer är representanter för svenska mma förbundet. Har 
man en åskigt om styrelsemedlem, så att det påverkar styrelsearbete så får den 
individen fundera på om styrelsearbete är för den. Johan anser att han har för 
lite information att uttala sig i Andreas och Kevins dispyt. Han anser att det 



 

 

borde vara känt att medial person inte ska gå på SMMAF funktionärer under 
tjänst. Har man frågor eller funderingar så får man lyfta det vid ett annat 
tillfälle. Det är mycket att göra på galor så frågor eller klagomål tar man efter 
kvällen slut och i rätt instans. Det finns mycket som har brustit och kunde ha 
löst vid ett tidigare skede. Men valberedningen tar med sig sina tankar och 
fortsätter med sitt arbete inför kommande års styrelse.  
 
19:45 tackar styrelsen valberedningen för deras deltagande och fortsätter 
själva. 
 
Hela styrelsen är eniga att både Andreas och Kevin har agerat felaktigt. De är 
två vitt skilda personligheter och har agerat efter två helt olika agendor. FCR 10 
var kaos och speciellt runt den tiden som den påstådda händelsen. Att få en 
rätsida på den händelsen känns meningslöst för styrelsen. Styrelsen lägger inte 
mer energi i detta ärende utan går vidare med att jobba med att förbättra 
förutsättningar för MMA och de vardagliga uppgifter som styrelsearbetet 
kräver. Viktigt att alla släpper denna händelse och ej diskuterar mer om den i 
styrelsen kommunikationskanaler.  
 
Beslut att ta fram en policy hur vi för vi ska uppföra oss och vilka konsekvenser 
som blir när individer tar avsteg från policyn. Ingen driver en egen agenda utan 
alla medlemmar i styrelsen jobbar på samma agenda och mot samma mål. 
 
6. Mötes avslutas 

 20:10 
 
7. Nästa möte: 

 SÖNDAG 2022-01- 16 kl:19:00  
 
DATUM 2021-12-29 

ORT STOCKHOLM 
 
 
 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Pannie Kianzad  
 



 

 

 
 


