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MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2022-01-16 Kl: 19:00

TYP AV MÖTE

Teams möte

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 Andreas Waldahl justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot (jävig punkt 15)
● Madelein Fagerlind Ledamot (20:00 lämnar mötet)
● Kevin Sataki, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot
Frånvarande:
● Robert Nyström, suppleant
● Pannie Kianzad, Suppleant
● Iman Darabi, Ledamot

Styrelsen beslutsmässig.

5. Ekonomisk redogörelse föregående period
SMMAF har en god ekonomi. Budget år 2021 prognos ser ut som ett litet
överskott efter vi har betalat tillbaka vår skuld som vi har till SB&K. Styrelsen
känner sig stolt över sitt hårda arbete med att få budget i balans. Slutgiltiga
siffror inväntas från SB&K inom kort.
6. Score sheets
Vi bordlägger den.
7. Fördelning inkommande mail till Info@smmaf.se
Alla medlemmar i styrelsen har nu tillgång till info@smmaf.se. Varje
styrelsemedlem har ett ansvarområde att svara på. Vi får hjälpas åt att
påminna varandra om mailen. Om någon missar att svara på mail inom sitt
område. Alla får läsa all mail och kom ihåg att markera brevet som oläst om
det inte tillhör ditt ansvar. Nu kommer det inte in så mycket mail men det är
lätt att missa mail som markeras som läst efter att någon annan redan öppnat
det.
Här kommer förslag till ansvarsområden:
Andreas ansvarar och svarar på liga-relaterade ärenden
Madelein ansvar gäller ärenden kring IMMAF och Doping
Iman ansvarar och besvara ärenden som har med sanktion och protester att
göra
Kevin ansvarar för inkomna ärenden relaterade till utrustning och domare.
Lovisa ansvarar för ärenden relaterade till landslaget.
Alla ledamöter tar del av förslaget och funderar till nästa möte där beslut tas i
frågan.

8. Fighter TV
Ordförande vill tillrättavisa Lovisa och Andreas som på eget bevåg hade möte
med Marcus från Tsuba media. Ordförande vill att det ska vara glasklart för
alla medlemmar inom styrelsen att vi gör inga solorace utan att hela styrelsen
står bakom beslutet. Om det sker igen så kommer det få allvarliga
konsekvenser och enskild individ får en reprimand.
Under ett styremöte 20211109 under punkt6: nytt förslag till
instruktörsutbildning diskuterar styrelsen tillsammans med Johan Haldin
utbildning. Styrelsen o Johan hade ett kort och effektiv kommunikation som

avslutades snabbt i konsensus. Informellt kommunicerade Tsuba media och
dess mediala bevakning över ligan en stund med Johan. En 10 minuter där
styrelsen kom fram till att Tsuba media behöver komma med ett skriftligt
förslag på hur de vill fortsätta sitt samarbete med SMMAF.
Andreas vill föra till protokollet att han tycker att han inte gjort något fel i att ta
mötet. Lovisa accepterar att hon gjort ett felsteg och vill blicka framåt.
Livlig diskussion uppstår mellan kassör och ordförande där meningarna går
isär. Ordförande säger att det han gick igenom på konstituerande mötet gäller,
även att transparens, demokratiska beslut och en dialog med högt till tak gäller
inom styrelsen. Ingen skall göra något på eget bevåg och hela styrelsen ska vara
informerade om vad alla arbetar med just nu. Om detta inte efterföljs så
kommer repressalier följa.
Styrelsen gick igenom det förslag som Fighter TV lämnat in om förlängt
kontrakt.
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Description

Edit
Hej,
FighterTv har för SMMAFs styrelse föreslagit att
vi ska ingå ett längre samarbetsavtal för tv och streaming-produktionerna
av MMA-ligan.
Vi har ombetts att inkomma med ett avtalsförslag, och ett
sådant är bifogat i detta mail.
Avtalet är i grund och botten samma avtal som vi har idag
men med bl.a följande skillnader:
- Avtalstiden är 3 år med option på ytterligare 2 år
- förtydligande av respektive parts åtagande
Under den tid som vi hittills har producerat sändningarna från
MMA ligan så har vi hunnit bygga upp ett gott samarbete med tävlings-arrangörerna och
vi har dessutom fått god en förståelse för var tävlingsarenan begränsningar och
möjligheter.
Vi vill nu kunna fortsätta detta arbete och växa dynamiskt och
önskar ett samarbetsavtal som löper på minst 3 år.
Vi vill ha möjligheten att sprida MMA-Ligan till en större publik och öka medvetandet om
ligan.
Idag är den tyvärr många gånger'"-Va, finns det en mma-liga?"
Vi tror att en väg dit är genom välproducerade tv- och/streaming produktioner.
Att nå en större publik och öka medvetandet kommer dock att ta tid.

Vi vill investera såväl tid och resurser men vill kunna göra det med vetskapen
om att vi kan arbeta långsiktigt.
Jag ser fram mot er återkoppling.
Med bästa hälsningar
Marcus Söderström, FighterTv/Tsuba Media AB
-Marcus Söderström
Top of Mind & Producer
+46 707 298 350
Tsuba Media AB
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Samarbetsavtal
MMA-Ligan
Streamingproduktion
Mellan

FighterTV/Tsuba Media AB
Bovägen 19, 181 43 Lidingö
Org.nr: 556709-0542
Och

Svenska MMA Förbundet
C/O BUDOFÖRBUNDET
ÖLANDSGATAN 42, 116 63 Stockholm
Org.nr: 802436-5093
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1
Bakgrund
1.1
Tsuba Media AB
(nedan kallad Tsuba) är ett bolag
som bedriver konsultation inom
radio och TV samt därmed förenlig verksamhet. Tsuba är FighterTVs officiella
produktionsbolag och arbetar primärt med TV produktion av galor och evenemang med
fokus på kampsport. Bolaget kan genomföra alla typer av sändning från live broadcast,
streaming på WEB eller Live On Tape. Tsuba Media AB erbjuder även produktion av grafik,
teknisk support och upphandling av sändningstider i TV.
Svenska MMA Förbundet
(nedan kallad SMMAF ) är ett förbund vars syfte är att administrera och främja svensk
Mixed Martial Arts (MMA). SMMAF är tillståndsgivare av MMA-Ligan.

2
Omfattning
2.1 Detta avtal omfattar Sverige. Avtalet omfattar ett samarbetsplan mellan Tsuba och
SMMAF gällande tv- och streaming-produktion av MMA-Ligan (tävlingar och SM MMA).

3
Samarbete
3.1 Samarbetet innebär att Tsuba blir officiell produktionsbolag för Svenska MMA-ligan.
Detta gäller under förutsättningar och på de villkor som presenteras nedan. Parterna
förbinder sig att jobba gemensamt för att främja detta samarbete. Parterna skall bistå med
den kunskap och erfarenhet de innehar som kan bidra till att höja kvaliteten på
arrangemanget samt produktionen av denne.
3.2 Parterna ska kvartalsvis hålla uppföljnings- och planeringsmötet och årsvis genomföra
ett visions- och verksamhets mötet.

4

Projekthantering
4.1 Parternas avsikt är att samarbetet ska verka för en högkvalitativ tv- och streamingproduktioner från tävlingarna i MMA-Ligan och SM MMA. Båda Parter meddelar vem som
är projektansvarig för respektive Part i samband med detta samarbete och skickar även en
eventuell kontaktlista till motparten.
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5
Parternas åtaganden samt skyldigheter
5.1 Tsuba ges härmed rätten att producera MMA-Ligan, tävlingar och Svenska Mästerskapen
i MMA (SM MMA), för tv och streaming enligt nedan
5.2 Tsuba åtar sig:
a. Att leverera tv-/streaming-produktion av MMA-Ligan.
b. Att förse SMMAF med marknadsföringsmaterial för varje tävling/event; 1 Banner och 1
video, samt leverera dessa senast 5 arbetsdagar innan tävling/event.
c. Att utse en enskild representant för Tsuba att ansvara för samarbetet med SMMAF.
d. Att coacha kommentatorer inför tävlingar.
e. Att förse SMAAF med dokument som beskriver vilka tekniska förutsättning som behöver
vara på plats inför var produktionstillfälle.
f. Att förse arrangörer för tävlingar i MMA-ligan med teknisk lösning från FighterTV för
tidtagning matchtid sk. rondklocka, vilken garanterad synkronisering av matchtid och
rondklocka i bild.
g. Att upplåta en (1) sponsorplats i stremingsproduktionens pre-roll åt SMMAF.
5.3 SMMAF åtar sig:
a. Att kommunicera FighterTV (Tsuba) som sitt officiella samarbetspartner gällande
produktionen av MMA-Ligan.
b. Att publicera och marknadsföra med det av tsuba framtagna marknadsföringsmaterialet
på egna digitala och analoga plattformar såsom hemsida, Instagram, Facebook etc.
Publicering av marknadsföringsmaterial ska ske senast 4 arbetsdagar före tävling/event.
c. Utse en representant för smmaf att ansvara för samarbetet med Tsuba.
d. Att förmedla kommentatorer för on-site kommentering.
e. Att informera var arrangör av tävlingar MMA-Ligan om samarbetet med FighterTV samt
förse dessa med dokument om tekniska förutsättningar.
Se 5.2 punkt d.
f. Att ålägga arrangörer för deltävlingar av MMA-ligan att använda teknisk lösning från
FighterTV för tidtagning, vilken garanterad synkronisering av matchtid och
“rondklocka” i bild.
g. Att upplåta en (1) reklamplats för FighterTV på egna plattformar och publikationer.
h. Förse Tsuba med fighterdata (Namn, klubb, viktklass etc) från var tävling/event som
excel/cvs-filer. Filerna ska levereras senast 1 arbetsdag före tävling/event.
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6
Kostnader och Intäkter
6.1 Kostnaden för streamingproduktionen av MMA-Ligan för SMMAF uppgår till summa
SEK 0 kr (ex. moms).
6.2 Intäkter från Pay Per View (PPV) tillfaller Tsuba.
6.3 sponsorintäkter tillfaller vardera part.
6.4 Tillkommande kostnader skall skriftligt beställas och godkännas av ansvarig hos
SMMAF. Vid eventuella byten där en kostnad byts mot en annan så skall även detta
godkännas skriftligt av båda parter.

7
Sekretess
7.1 Parterna förbinder sig att inte, utan motpartens skriftliga medgivande, till tredje part
yppa företagshemligheter eller annan information av konfidentiell karaktär som erhållits
från motparten.

8
Immateriella rättigheter
8.1 Parterna har full äganderätt till sina varumärken.
8.2 Tsuba har full äganderätt till sina streamingproduktioner.
8.3 Tsuba ger SMMAF rätten att nyttja videomaterial som produceras vid
MMA-Ligan. Rättigheten är begränsad.
Begränsningen innefattar:
●
Materialet får endast användas till marknadsföring för internt och externt bruk.
●
Sammandrag/highlights av enskilda matcher får inte innehålla mer än 45
sekunder av materialet.
●
Promotion- och reklamfilmer får inte innehålla mer än 90 sekunder av
materialet.
●
Materialet får inte säljas till tredje part.
SMMAF kommer för att kunna bedöma eventuella protester att ges tillgång till materialet via
inlogg på Fightertv.se.
SMMAF ska kommunicera FighterTV som upphovsman till materialet vid egen publicering.
SMMAF måste ha Tsubas medgivande för att kunna använda sig av materialet i annat syfte
än ovan angivet.
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Om SMMAF så önskar kan materialet köpas loss från Tsuba. SMMAF erhåller därigenom då
fullständiga rättigheter till materialet. Summa på köpeskillingen sätts av Tsuba/FighterTV.

9
Villkor
9.1 Villkoren i detta avtal får inte avslöjas eller användas för andra ändamål, förutom om det
rör sig om rättsliga åtal, och inte heller modifieras utan att de undertecknade Parter är
överens om att så skall ske.
9.2 Detta avtal ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga,
uttalade eller underförstådda, mellan Parterna. Tidigare ingånget sekretessavtal är
emellertid fullt bindande.

10
Avtalsbrott
10.1 Eventuell tvist med anledning av detta avtals tillämpning skall i första hand lösas mellan
Parterna sinsemellan. Om Parterna inte inom skäligt tid lyckas komma överens skall tvisten
slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Västsvenska
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Säte för skiljeförfarandet skall vara Göteborg och
svensk rätt skall tillämpas på förfarandet.

11
Force Major
11.1 I händelse av omständighet som ligger utanför parternas kontroll såsom ändring av lag,
myndighetsbeslut, naturkatastrofer, konkurs, dödsfall etc. har Parterna rätt att lösas från
detta Avtal och har då inga förpliktelser mot varandra.

12
Avtalstid
12.1 Parterna ingår ett Avtal som startar då detta avtal signeras.
12.2 Avtalstiden är 3+2 år, och gäller initialt med 3 år med option på förlängning om 2 år.
Max avtalstid är 5 år, därefter kan ny avtalstid tecknas och vid behov omförhandla avtalet.
12.3 Avtalstiden löper till initialt till 2025-02-31 (3 år) och med förlängning löper avtalstiden
till 2027-02-31 (5 år).
12.4 Tsuba ska senast 90 dagar före initialt avtalstid löper ut (2025-02-31) meddela om
parten önskar förlänga avtalet om 2 år med löptid till 2027-02-31.

12.5 Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall den part som yrkar på uppsägning
meddela den andra parten skriftligen senast 30 dagar före avtalstiden utgång.
Om ingen uppsägning görs före avtalstidens utgång förnyas avtalet med 12 månader.
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13
Övrigt
13.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska göras skriftligen och undertecknas av båda
parter för att vara gällande.

14
Underskrift
14.1 Genom att underteckna detta Avtal godkänner Parterna dess innehåll och Avtalet blir
bindande mellan Parterna. Detta Avtal har upprättats i två original, varav Parterna erhållit
ett påskrivet exemplar vardera.
Stockholm xxxx xx xx
Stockholm xxxx xx xx
.................................
.................................
Underskrift
Underskrift
Marcus Söderström
Babak Ashti
Tsuba Media AB
Svenska MMA Förbundet
Tsuba Media AB | Bovägen 19 | 181 43 Lidingö | info@tsubamedia.se | +46 (0) 31 - 18 08 01
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Styrelsen har gett Lovisa och Andreas uppdrag att ta ett möte med Marcus och
klargöra äganderättigheter av materialet. SMMAF har inget intresse av
kommersiella och har ej avsikt att känna pengar på materialet. Vad händer om
Tsuba medias server kraschar? Hur ser det ut med backup? Styrelsen
återkommer med beslut efter de fått sina frågeställningar besvarade.
9. Uppföljning till Länsstyrelsen GBG ärendet
Länsstyrelsen har fattat beslut i ert ärende med diarienummer 216-2372-2021
som har rubriken Tillsyn gällande kampsport.
Länsstyrelsen har beslutat att lämna över ärendet till Kampsportsdelegationen
för eventuell ytterligare utredning, se beslut och dess bilagor i den här mejlen.
I och med detta har ett nytt ärende öppnats upp med diarienummer 216-91912021.

Ni får nu möjlighet att yttra er över Länsstyrelsen beslut om överlämning, och
senast det 31 januari 2022 vill Kampsportsdelegationen ha ert yttrande. När ni
inkommer med ert yttrande, märk då mejlet eller skrivelsen med det nya
diarienumret 216-9191-2021.
Dessa filer är bifogade i meddelandet:
Filnamn
Storlek
Beslut om att överlämna ärendet till Kampsportsdelegationen för eventuell
ytterligare utredning.pdf 300 KB
Bilaga 1 - information om misstänkt överträdelse av tillstånd från SMMAF.pdf
1 MB
bilaga 2 - Länsstyrelsens begäran om yttrande.pdf
200 KB
Bilaga 3 - SMMAFs begäran om anstånd.pdf 90 KB
Bilaga 4 - Länsstyrelsens beviljande av anstånd.pdf
80 KB
Bilaga 5 - Videosekvens över en av matcherna.mp4
20 MB
Bilaga 6 - SMMAF_s yttrande till Länsstyrelsen.pdf 1 MB
Bilaga 7 - Komplettering med förbundets erinran till Göteborg MMA.pdf 600
KB
Bilaga 8 - Komplettering med SMMAFs information till Disciplinnämnden.pdf
100 KB
Bilaga 9 - Komplettering med SMMAF_s information till föreningar om
tillståndsplikt.pdf 800 KB
Bilaga 10 - Kampsportsdelegationens tillstånd meddelat den 2 februari 2018
med dnr 216-6757-2021.pdf
4 MB
Bilaga 11 - Tävlingsregler – Amatör MMA Klass-A.pdf 200 KB
Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna:
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/g332POjUltgRkfZTVk0r45
De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2021-12-30.
***************
Tack för ditt mejl.
I praktiken så är det så att tillsynsärendet har gått över till
Kampsportsdelegationen som sedan kommer avgöra hur man vill gå vidare i
ärendet. Just nu sker inget mer i praktiken än att ni får möjlighet att yttra er
över Länsstyrelsens skrivelse.
********
Länsstyrelsen utövar del av tillsynen över tillstånden för kampsportsmatcher.
Åtgärder mot tillstånden, om misstanke om brott mot villkor i tillståndet eller
liknande hanteras Kampsportsdelegationen.

Så ni vill inte yttra er inför att Kampsportsdelegationen kommer ta upp och
utreda tillsynsärendet? Ni har till 31 januari 2022 på er om det är så att ni vill
yttra er över Länsstyrelsens beslut.
Vi har inget mer att komplettera i ärendet.

11. Markus avslut
Styrelsen har fått besked av Markus att han avser avsäga sig uppdraget som
DK-ordförande med omedelbar verkan. Styrelse har fått ta del av följande
texter.
Hej styrelsen Har funderat lite senaste tiden. Jag har varit DK-ordförande i 1 år och
det är nu lämpligt att lämna över stafettpinnen till nästa löpare. Jag tackar för mig
och kommer lämna rollen som ordförande för att gå tillbaks till att vara ledamot i
DK. Jag har till Babak och Kevin redan tidigare berättat om mitt beslut samt
föreslagit vem som kan bli näste ordförande i DK. Jag kommer finnas tillgänglig för
”överlämning”. Allt gott
Hej alla, Hoppas allt är fint och att julstämningen är på topp. Jag tyckte att jag var
tydlig i ovanstående besked, tydlig i att kommunicera till hela styrelsen att jag valt
att lämna rollen som ordförande för DK. I lördags kväll (nästan 1,5 månad efter mitt
besked) blev jag dock varse om att styrelsen tolkat mitt besked som att jag tänkte
sitta kvar till att ”nästa mandatperiod” börjar. Nej, så är det tyvärr icke, jag har valt
att lämna direkt (därav att jag tackade nej att närvara på sammankomsten i
helgen) men att jag finns tillgänglig för överlämning. Det tillhör inte till vanligheten
(men visst det kanske händer någon enstaka gång) att folk säger upp sig för att
sedan fortsätta jobba i 5-6 månader till. I ovanstående besked valde jag att inte gå
in på detaljer till vad som föranledde mitt beslut och besked om att avgå. Nu
känner jag dock att jag behöver ge ett par detaljer och var lite mer formell, i syfte
att vara extra tydlig att jag valt att lämna rollen som DK-ordförande. Läs bifogad
PDF/brev nedan. Där finns även ett förslag på fortsatt väg framåt

Lite historik: Det var vinter/vår 2017 som jag blev tillfrågad att gå in som ledamot i
Tävlingskommittén och tillsammans med Andreas Waldahl (som blev ordförande) få
igång TK då dess verksamhet fallit i dvala. Vi fick igång verksamheten i TK,
uppdaterade ett antal reglementen, skrev regelverk för C-klass (har jag för
mig..Andreas W kommer säkert ihåg detaljerna..) osv samt att kommitteen fylldes på
med fler ledamöter. I början av 2019 dök det upp en ledamotplats i DK som jag tackade
ja till. Runt oktober 2020 blev jag ordförande i DK och sedan dess har vi i DK i
möjligaste mån gjort vårt bästa för att kvickt och effektivt och med transparens svara
upp och leverera på dem uppgifter och frågor som kommit in på vårt bord. Vi

etablerade även en närmare dialog med TK iom att dialog mellan DK och TK tidigare
varit bristfällig. Nu till sakfrågan om mitt beslut att lämna rollen som ordförande för
DK. Nedan följer några, men inte alla, anledningar till mitt beslut. Efter en tids arbete
gällande frågan (som DK fick från styrelsen) att ev etablera en ny domarutbildning tog
DK, i mars 2021, beslut om att ge Kevin Sataki och Anders Taxi Olsson i uppgift att
som konsulter ta fram en ny domarutbildning och att börja hålla domarkurserna (hålla
kurser när Covid-restriktionerna lagt sig). Detta beslut prokollfördes och
kommunicerades till styrelsen. Personligen var jag riktigt nöjd med att vi efter en tids
diskussioner till slut gemensamt kommit fram till ett enhälligt beslut i frågan. Jag såg
bara win-win då SMMAF skulle få en ny fräsch och aktuell domarutbildning som drevs
av engagerade kursledare vilket skulle generera bättre kvalitet och fler utbildade
domare. Något som verkligen behövs då allt gällande domarutbildning legat ”on hold”
pga Covid-restriktioner. Det är styrelsen som är slutgiltigt beslutande organ och först i
september/oktober behandlade styrelsen frågan om ny domarutbildning. Jag bjöds in på
styrelsemöte tillsammans med Taxi då frågan skulle behandlas. Min upplevelse vara att
samtalen gick fint, allt var frid och fröjd och man kom överens. I början av oktober
offentliggjorde styrelsen sitt beslut om att ge OK på ny domarutbildning, strax därpå
gick allt dock i stävja. Från tumme upp tog det helt stopp. Under en vecka eller två
ansträngde jag mig att, i gemensam chatt med berörda parter, ”medla” och få till ett
nytt möte för att samtala kring premisserna i syfte att tillsammans komma fram till
något konstruktivt och mötas i beslut. Men tyvärr vägrades detta helt sonika. Istället
bollades det tillbaks till DK att lösa.. Med ovanstående förutsättningar och låsning som
ligger utanför DK´s kontroll känner jag mig som DK-ordförande bakbunden att kunna
agera. Jag kan erkänna att min lust att ideellt lägga arbetstid dämpas rejält. I vilket fall,
ovanstående långa process och magplask till resultat tillsammans med nedanstående
beskrivna ”händelse” gjorde att jag i mitten av oktober tog mig ett par veckors
funderare gällande mitt fortsatta engagemang som DKordförande. Då till denna
”händelse”. Händelsen inträffade efter senaste Superior Challenge. Jag arbetar med och
är rejält engagerad i Superior Challenge och bidrar med lite olika saker till
organisationen. På plats vid senaste Superior Challenge i slutet av september jobbade
jag i rollen som pressansvarig vilket jag gjort de fyra senaste Superior Challenge, jag
har inte varit på plats som SMMAF-official. Hur som helst, när galan var slut gick jag
förbi det sällskap med SMMAF:are som arbetade vi galan. Jag var glad i hågen och
sugen på att snacka lite skit och pusta ut efter en lång dag och lång fight week. Jag ska
inte gå in på exakta detaljer men det första som händer är att två SMMAF:are ur
sällskapet obefogat och verbalt aggressivt ger sig på mig och framför hela sällskapet av
SMMAF:are och ifrågsätter mig som DK-ordförande. Min första reaktion är att det är
ett skämt men jag inser kvickt att det inte är skämt när deras verbala attacker fortsätter.
Där vid det tillfället just då kände jag att det får vara nog. Jag accepterar inte ett sådant
oprofessionellt och oförskämt beteende och där på plats ger jag svar på tal. Vi grälade
ordentligt och resterande av sällskapet SMMAF:are upplevde sannolikt en mycket
obekväm situation och flera i sällskapet bad oss sluta. Efter ovanstående händelse var
jag i valet och kvalet om att formellt rapportera in det till styrelsen. Jag bollade det med
både SMMAF:are som var på plats vid händelsen och SMMAF:are som inte var på
plats, någon tyckte si någon Intern annan tyckte så. Även om enbart blotta tanken på
ovanstående händelse fortfarande gör mig irriterad så bestämde jag mig då för att inte

rapportera. Denna typ av meningslösa och obefogade påhopp och konflikter suger på
tok för mycket energi. Jag vill inte lägga mer energi på det, jag pallar helt enkelt inte.
Sammanfattningsvis: Jag menar inte att jag alltid är tokupptagen eller att jag alltid har
en fullbokad kalender. Men för att livet ska vara hållbart och njutningsfullt så behöver
jag ändå prioritera vad jag ska lägga min tid och energi på och det är delvis med
ovanstående bakgrund som jag den 27 oktober, efter några veckors funderande,
beslutade mig för att lämna rollen som ordförande i DK. Då investerar jag hellre mer av
min tid i att bidra till fortsatt framgång för Superior Challenge där vi konkret utvecklar
och förvaltar en MMA-plattform i världsklass som på riktigt skapar fina förutsättningar
för svensk MMA, fighters och officials. Förslag på fortsatt väg framåt: - Rekrytera en
ny ordförande för DK asap. Om inte annat hitta ett tf-ordförande, det bör gå att lösa.
Jag finns tillgänglig för överlämning. - I text tydligt lista upp vad styrelsen inväntar
från DK så lyfter jag detta med DK, det får även bli del i material för överlämning till
nästa DK-ordförande. - Cliffhanger: Om styrelsen insisterar och vill att jag ska gå
tillbaks i rollen som DK-ordförande så kan jag överväga detta under förutsättning att
involverade parter (styrelsen och tilltänkta konsulter) gällande ny domarutbildning tar
ett nytt möte och kommer överens kring diverse premisser och sätter en plan för att ta
fram nytt utbildningsmaterial och sätter en 2022-plan med inplanerade
utbildningstillfällen med det nya utbildningsmaterialet. Allt gott. Vänligen Markus
2021-12-13
Ordförande skriver: Tråkigt att höra Markus. Du är en stor tillgång till förbundet.
Hoppas vi kan ha dig kvar på ett hörn.
Styrelsen kommer att sakna Markus Svenson och önskar honom lycka till. Vi
tackar dig för de här åren som du lagt tid av ditt liv ägnat dig åt svensk MMA.
12. Ny ordförande DK
Styrelsen har gett Kevin i uppdrag att be DK inkomma med en kravprofil på vad
en ordförande till DK behöver. DK:s förslag inväntas och beslut på ny
ordförande sker enligt förslaget.
13. Altan Celiks instruktörsutbildning Gabriella:s instruktörs och
föreningslärautbildning.
Altan Celiks förslag på instruktörutbildning:
• UTVECKLING AV SPORTEN
• MODERN TID DÄR VI DJUPDYKER I T.EX. PANCRASE, SHOOTO, PRIDE,
UFC ETC.
• UPPLÄGG INFÖR TRÄNINGSPASS
• HUR MAN TRÄNAR MMA
• STÅENDE KAMP
• MARKKAMP
• HYBRID & BLANDFORM
• TRÄNINGSLÄRA & TRÄNARROLL
• TRÄNINGSPLANERING

• PRAKTISKT MOMENT – RENA MMA TEKNIKER.
• SAMMARBETEN, IMMAF
• INKLUDERA REGELVÄRK – UPPDATERA COACHER & TRÄNARE KRING
REGELVÄRK.
• KOMBINERA DOMMARUTBILDNING & MMA UTBILDNING SEPARAT.
• PRESENTERA OMAR BOUICHE SYSTEM – DET FINNS ETT SYSTEM
FRÅN NYBÖRJARE
TILL AVANCERAT.
• UTBILDNING OCH PRAKTISKA MOMENT LÄRS UT AV ALTAN CELIK &
OMAR BOUICHE.
EXEMPEL PÅ UTBILDNING.
• STEG 1. GRUNDUTBILDNING.
DAG 1. STÅENDE TEKNIK ANPASSAT FÖR MMA
DAG 2. MARKTEKNIKER ANPASSAT FÖR MMA
• STEG 2. DJUPDYKNING AV TEKNIKER
DAG 1. MER INGÅENDE DETALJER KRING TEKNIKER
DAG 2. TEORI
• STEG 3. STRATEGI & TAKTIK
DAG 1. GÅ IGENOM STRATEGIER & TAKTIKER.
DAG 2. AVANCERADE TEKNIKER.
2
VISION
VÅR VISION ÄR ATT HÅLLA EN GRUNDLING TILL AVANCERAD MMA
COACH/TRÄNARUTBILDNING I VÄRLDSKLASS. VI HÅLLER EN
HÖGKVALITATIV
UTBILDNING DÄR VI SER MÖJLIGHETEN ATT ANDRA
NATIONER/LÄNDER VILL TA
HJÄLP AV OSS I SVERIGE.
PLATS
• BOSÖN – VI HAR TILLGÅNG TILL ALLA LOKALER SOM T.EX. DOJO &
IDROTTSANLÄGGNING.
BUDGET
• 2,000 KR/ELEV. 12,000 KR I ARVODE/TRÄNARE. MINST 2 TRÄNARE
VID VARJE
TILLFÄLLE FÖR ATT MAXIMERA UTBILDNINGEN.
• ANTAL ELEVER: 10–30 PERSONER.
• ÖVRIGT:
EN UTBILDNING SKA INTE GÅ PLUS ENLIGT RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

MEN VARJE
UTBILDNINGSTILLFÄLLE SKA GENERERA UTBILDNINGSERSÄTTNING
FRÅN
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET, ALLTSÅ MER STÖD AV RF.
Styrelsen har tagit del av Altans förslag och bjuder in honom till styrelsemöte
den 30 januari kl 19:10.
Gabriella har inkommit med ett förlag:

Projektplan
TRÄNARUTBILDNI
NG SMMAF
2021-09-11

─Gabriella Ringblom
GRFriskvård
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.
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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.
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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.
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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.

14. Återstartsstöd 1 digital markandsföring
Styrelsen godkänner att Babak Ashti lägger in sitt privata kreditkort för att
aktivera digitala marknadsföringskampanjer enligt beviljad Återstartstöd.
Styrelsen godkänner även att den externa digitala marknadsföringsbyrån ligger
ute med ad spend enligt SMMAFs budget kring Återstartstöd och sedan
fakturerar SMMAF för dessa utlägg. Detta med anledning av att SMMAF
saknar ett företagskort och kan därmed inte aktivera betald digital
marknadsföring. Denna lösning skall gälla fram tills dess att SMMAF får sitt
bankkort.

Styrelsen godkänner att Babak Ashti ansöker om ett Visa Business Card för
Svenska MMA Förbundet via Swedbank enligt rekommendation från Svenska
Budo & Kampsportsförbundet. (Babak är jäv i detta beslut).
Styrelsen godkänner att använda Lindhagen Media Group AB som digital
marknadsföringsbyrå för att snabbt komma igång med digitala
marknadsföringskampanjer inför VM och barn och ungdomsläger mfl enligt
beviljad Återstartstöd. Styrelsen godkänner det totala arvodet om 15,000 kr för
att hantera dessa kampanjer samt skapa Facebook business manager, ads
manager, Google Ads, Google Analytics, och diverse landningssidor. Styrelsen
godkänner även att ge Lindhagen Media Group AB tillgång till SMMAFs sociala
medie-kanaler, Google ads och Google analytics samt hemsidan Wordpress.
Styrelsen godkänner att fördela det beviljade Återstartstödet för digitala
marknadsföringskampanjer som uppgår till totalt 90,000 SEK enligt
följande: Ad Spend 75,000 SEK och byråarvode 15,000 SEK (skapande av
landningssida för landslaget och VM 2021, skapande av annonskampanjer,
optimering, ramtagning av content och copy mm.). Ad Spend budgeten fördelas
mellan tre olika kampanjer: Marknadsföra Svenska MMA-landslaget inför VM
2021, lyfta atleterna, skapa intresse för att titta på deras matcher live via
IMMAFs stream, över hela Sverige (20,000 SEK inför VM + 10,000 SEK efter
VM = totalt 30,000 SEK). Marknadsföra barn- och ungdomslägren i
fokusregioner + upptagningsområden (10,000 SEK per läger x 4 regioner =
totalt 40,000 SEK). Marknadsföra för att skapa intresse och locka personer att
börja träna MMA i hela Sverige (5,000 SEK).
Alla beslut bifölls av styrelsen

15. Återstartsstöd 1 Barn och ungdomsläger (Lovisa jävig pga förslag
från den klubb Nexus som hon är aktiv inom)
Styrelsen beslutade att ge Primate Lounge i Norrköping,Föreningen Söders
Fight Gym, Gävle och Fit4fightgym i Göteborg får uppdraget att anordna
sportlovsläger till barn o ungdomar.
Beslutades även att Nexus Stockholm även får uppdrag att anordna läger.
(Lovisa jävig. Beslut separat via slack omröstning där det bifölls av övriga
styrelsen)
Styrelsen ger Lovisa uppdrag att vara kontaktperson till dessa föreningar.
Förbundet kräver noggrann bokföring av lägret. Finns inget underlag och kvitto
så blir det ingen utbetalning. Lovisa får i uppdrag att samla bilder o klubblogga
från föreningarna som ska användas i en digital marknadsföring. Styrelsen
lägger 10000kr av det digitala återstartstödet på detta.

16. Återstartsstöd Ligan och SM
Styrelsen beslutade att återstartsstödet ska gå till tidigare bestämda
anmälningsavgiften, SMMAFs egna utgifter(matchmaker och tävlingsledare)
och ett bidrag för varje tävling en förening anordnade på 10070kr.
17. Policy, code of conduct, discipline
Bordlades
18. Ändring av datum FCR11
26 februari i Västerås.
19. Knuckle Sports Promotion
Det är inte MMA och det liknar inte MMA. Vi ska uppmärksamma länstyrelen o
att detta förekommer.
20. Utöka viktklasser till SM
-65 -56 tjejer. Öppna upp de viktklasser där det är en tävlande så att de får gå
en match. Beslutas. Styrelsen ger Andreas i uppdrag att kolla reglementet.
21. Återstratsstöd 2
Nedan finns en kopia av ditt svar på: Ansökan - Återstartsplan 2
Vilket underförbund
Svenska MMA Förbundet
Vilka utmaningar på UF-nivå har er idrott på grund av pandemin?
Pga av smittskyddsrestriktioner i samband med Corona-pandemin har MMAträning och tävling i stort sett legat nere, i synnerhet för barn och ungdomar.
Förbundet har även tappat 30% av sina medlemmar under pandemin.
Utifrån syftet med stödet och de beskrivna utmaningar, vad önskar UF att
åstadkomma med sitt återstartsstöd
Svenska MMA Förbundets anslutna föreningar har blivit hårt drabbade av
pandemin och tappat medlemmar pga att under större delen av de senaste två
åren nästan inte varit möjligt att arrangera tävlingar, aktiviteter eller
genomföra träning. Svenska MMA Förbundet vill stötta sina
medlemsföreningar med ekonomiskt bidrag för att de ska få möjlighet att
komma tillbaka till samma sunda verksamhetsnivå som innan pandemin.
Vilka huvudsakliga aktiviteter kommer UF att genomföra?

- Gratis läger för barn och ungdomar på fyra platser i Sverige (ex. Malmö,
Göteborg, Stockholm, Umeå) under fyra dagar förslagsvis i samband med lov. Digitala marknadsföringskampanjer för att uppmärksamma om sporten MMA,
informera om att träningsverksamheten är åter aktiverad, och locka nya
medlemmar till sporten MMA. Rikstäckande spridning via sociala medier och
sökmotorer mm. - Stötta medlemsföreningar ekonomiskt och organisatoriskt
att arrangerar tävlingar för amatör-ligan (amatör MMA-tävlingar under
Svenska MMA Förbundet) samt SM (amatör MMA). - Stötta Svenska amatörMMA-landslaget och subventionera våra atleter.
Inom vilken tidsram är aktiviteterna tänkt att pågå?
April 2022 till december 2022.
Vilka utmaningar har era föreningar på grund av pandemin?
Under större delen av pandemin har verksamheterna i praktiken haft vad som
kan liknas vid ett näringsförbud. Tapp av medlemmar. Ekonomisk bortfall.
Små möjligheter att tävla. Små möjligheter att arrangera tävlingar. Ingen
möjlighet att stimulera idrottslig utveckling.
Ansvarig kontaktperson
Babak Ashti
Ange mailadress till ansvarig kontaktperson
babak.ashti@smmaf.se
Sammanfattning (Sammanfatta kortfattat vad satsningen handlar om, den ska
innehålla syfte, mål samt viktigaste aktiviteter)
- Syftet är att aktivera barn och ungdomar i idrott och därför ska gratis läger för
barn och ungdomar på fyra platser i Sverige arrangeras. - Syfte: återstimulera
medlemsföreningars verksamhet. Digitala marknadsföringskampanjer för att
locka nya medlemmar till sporten MMA. Rikstäckande spridning via sociala
medier och sökmotorer mm. - Syfte: återstimulera medlemsföreningars
verksamhet och aktivera ungdomar i idrott genom att stötta
medlemsföreningar ekonomiskt och organisatoriskt med att arrangerar
tävlingar för amatör-ligan (amatör MMA-tävlingar under Svenska MMA
Förbundet) samt SM (amatör MMA). - Syfte: återstimulera
medlemsföreningars verksamhet och aktivera ungdomar i idrott genom att
stötta Svenska amatör-MMA-landslaget och subventionera våra atleter.
Annan viktig information om aktiviteterna
Gällande tidsplan nedan vill vi lägga till följande eftersom det inte finns plats i
mallen: Ange en tidsplan för de aktiviteter som ska genomföras Aktivitet: Stötta
Svenska amatör-MMA-landslaget och subventionera våra atleter. Datum: 1
april 2022 - 31 dec 2022 Ansvarig: Babak Ashti
Ange en tidsplan för de aktiviteter som ska genomföras
Aktivitet
Gratis läger för barn och ungdomar
Datum
31 oktober 2022 – 4 november 2022
Ansvarig
Lovisa Konradsson
Ange en tidsplan för de aktiviteter som ska genomföras
Aktivitet

Digitala marknadsföringskampanjer
Datum
1 april 2022 - 31 dec 2022
Ansvarig
Babak Ashti
Ange en tidsplan för de aktiviteter som ska genomföras
Aktivitet
Stötta medlemsföreningar som arrangerar svenska MMA-liga-tävlingar och SM
samt deltagare
Datum
1 april 2022 - 31 dec 2022
Ansvarig
Babak Ashti
Ladda upp aktivitetsplan
Aktivitetsplan Återstartsstöd SMMAF 2 _ 2022.xlsx
Kostnader
Sökt belopp
960,000 kr
Egna finansiella medel
0
Andra finansiärer/bidragsgivare
0
Totalsumma för satsningen
960,000 kr
Beskriv kostnader för aktiviteterna
- Gratis läger för barn och ungdomar på fyra platser i Sverige (ex. Malmö,
Göteborg, Stockholm, Umeå) under fyra dagar. Sökt återstartsstöd: 360,000 kr.
- Digitala marknadsföringskampanjer. Sökt återstartsstöd: 100,000 kr. - Stötta
medlemsföreningar som arrangerar tio amatör-ligan-tävlingar samt deltagare.
Sökt återstartsstöd: 260,000 kr. - Stötta medlemsföreningen/arna som
arrangerar SM i amatör-MMA under en till två dagar samt deltagare. Sökt
återstartsstöd: 40,000 kr. - Stötta Svenska amatör-MMA-landslaget och
subventionera våra atleter. Sökt återstartsstöd: 200,000 kr.
Ange om det finns motiv för att projektets resurser särskilt ska fördelas på
kvinnor, män eller på personer med en annan könstillhörighet.
Vi behandlar alla lika och vi välkomnar alla kön att delta på aktiviteter,
träningar och tävlingar. Mot bakgrund av detta kan vi inte se att projektets
resurser särskilt behöver fördelas mellan könen.
Beskriv hur ni tänker organisera arbetet
Detta kommer att projektledas av Svenska MMA Förbundets styrelse som till
hälften består av kvinnor, som kommer att delegera visst ansvar till kommittéer
samt övriga funktionärer inom Svenska MMA Förbundet, och sedan vidare till
medlemsföreningar och ledare som är anslutna till Svenska MMA Förbundet.
Alla involverade personer är av båda könen och besitter stor kompetens och
erfarenhet från olika branscher. Alla beslut fattas demokratiskt av styrelsen och
kommuniceras via protokoll på smmaf.se. Kommunikation om anmälningar

sker via direktutskick till föreningar samt via förbundets samtliga kanaler så
som hemsida, sociala medier etc.
Intygande
Babak Ashti
Företrädare för ansökan/återrapport
Babak Ashti
Anna Löfgren som hjälpt till även med denna ansökan kommer att fakturera
SMMAF 3 tim för utfört arbete.
Beslut
22. Ändring av datum Superior Challenge 24
11 juni allt annat är samma.
23. Ny medlemsförening
Godkänna Kaizenkan IF i Åkersberga med SBK nr 1782 med Elin Öberg som
MMA instruktör i SMMAF. Detta under förutsättning att de genomgår
instruktörsutbildning när dessa återaktiveras
Bifölls av styrelsen
24. Ny medlemsförening
Godkänna Sorsele Ungdoms och Idrottsförening i Sorsele med SBK nr 3743
med Viktor Gustavsson som MMA instruktör i SMMAF. Detta under
förutsättning att de genomgår instruktörsutbildning när dessa återaktiveras.
Bifölls av styrelsen
25. Övrigt

26. Mötes avslutas
20:52
27. Nästa möte:
2022-01-30 kl:19:00
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