PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2022-02-03 Kl: 19:16

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 Kevin Sataki till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot (jävig punk 11 pga deltagande)
● Iman Darabi, Ledamot
Frånvarande:
● Robert Nyström, suppleant
● Pannie Kianzad, Suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Ekonomisk redogörelse föregående period
Styrelsens kassör inväntar SB&K:s årsbokslut. Ekonomi ser bra ut. SMMAF har
betalat ut av återstartsstöd. Voucher från IMMAF inkommer för VM angående
de atleter som insjuknade i covid vid VM som betalat men ej kunde delta.
Besam Yossef covid positiv och befinner sig i karantän Abu Dabi. Styrelsen ger
kassören i uppdrag att föra dialog runt eventuellt förlorad arbetsinkomst etc.
Styrelsen ger Waldahl i uppdrag att ta fram en budget till stämman.
6. Altan Celiks instruktörsutbildning
Altan underrättade styrelsen att han tar tillbaka sitt förslag om
instruktörsutbildning pga tidsbrist. Styrelsen accepterar annulleringen av
förslaget.
7. Instruktörsutbildningar Föreningslära Gabriella
Styrelsen godkände Gabriellas förslag på utbildning i föreningslära. Styrelsen
ger Gabriella ett 1 års kontrakt att bedriva kursen. Styrelsen önskar efter 1 år
utvärdera utbildningen tillsammans med Gabriella för eventuellt förlänga
kontraktet.

8. Score sheets
Score sheets bladen är under utformning och inkommer till styrelsen inom
kort.
9. CBD
CBD olja är förbjudet att säljas i Sverige för invärtes bruk.
Dopingkommissionen har ett tydligt förhållningssätt till CBD-produkter och
det är att ta avstånd från dessa. Så då antar
dopingkommissionen att SMMAF i så fall diskuterar sponsor från utlandet. Det
är en del oklarheter och lite tveksam hantering kring detta då vissa företag för
att kringgå svensk lag flyttat ut just sådan försäljning till utlandet och säljer det
därifrån via webben till privatpersoner i Sverige. Antidoping Sverige har ingen
principiell synpunkt på detta annan än att vissa CBD-produkter kan innehålla
THC och då är de olagliga i Sverige både att köpa och sälja. Därutöver så finns
det risk att testa positivt vid dopingtest även om sådan produkt skulle innehålla
väldigt liten mängd THC.
Vi som förbund tar avstånd från CBD produkter och rekommendera andra att
följa smmaf förhållningssätt. Styrelsen biföll detta.

10. 3 x Protester - Icon Challenge 6
Tävling: Icon Challenge 6
Match: Edwar Aicouh vs Viktor Mangs

Datum: 211211
Protest inkommen: 211213

Utsedd och hanterande tävlingskommitté är: Ante Agneby, Tom Qvarfordt och Bobby
Rehman

Protest i sin helhet:
” Hej!
Jag vill härmed skicka in tre protester rörande Icon Challenge som genomfördes 11 dec
i Gråbo.
Protesterna gäller tre matcher där fighters från Örebro Fight Gym deltog.
1. (hanteras separat)
2. Edwar Aicouh vs Viktor Mangs Domaren diskvalificerar Edwar pga ett knä i
huvudet. I videon syns det att knät tar i bröstkorgen. Ingen varning utdelas,
motståndaren är heller inte skadad eller liknande. Domaren är dessutom placerad på
andra sidan än sidan där knät utdelas och kan omöjligt se att knät tar i huvudet.
Matchen bör dömas som no contest.
3. (hanteras separat)
Med vänlig hälsning
Patrik Hjulström Örebro Fight Gym”

Tävlingskommitténs 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.
Videomaterialet är ur en vinkel där träffpunkten inte tydligt syns. Matchdomares
uppfattning är dock fortsatt tydlig och enligt videomaterial syns även VM´s huvud
få en rekyl uppåt från de knä matchdomaren avbryter matchen för.

Beslut:
Protesten avslås.
220117

Tävling: Icon Challenge 6
Match: Aldin Reiz vs Jesper Zejlon

Datum: 211211
Protest inkommen: 211213

Utsedd och hanterande tävlingskommitté är: Ante Agneby, Tom Qvarfordt och Bobby
Rehman

Protest i sin helhet:
” Hej!
Jag vill härmed skicka in tre protester rörande Icon Challenge som genomfördes 11 dec
i Gråbo.
Protesterna gäller tre matcher där fighters från Örebro Fight Gym deltog.
1. (hanteras separat)
2. (hanteras separat)
3. Aldin Reiz vs Jesper Zejlon I slutsekvensen av matchen slår Jesper Aldin när han är
grounded med ett knä i marken. Domaren bryter, men ger Aldin en räkning vilket ger
motståndaren vinsten. Domslutet bör ändras till Aldins fördel då han tydligt vinner
matchen i sin helhet.
Med vänlig hälsning
Patrik Hjulström Örebro Fight Gym”

Tävlingskommitténs 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.
Räkningen är, enligt uppfattning, korrekt bedömd varpå poängdömningen med
tillhörande poängavdrag anses enligt reglemente.
Gällande det slag som utdelas, per regeldefinition, i markkamp är inte
videomaterialet tillräckligt tydligt för att se vart på AR det träffar. Vid träff mot

huvudet skall det leda till en direkt diskvalifikation medan en träff på annan
kroppsdel skall rendera en varning och kan, efter matchdomares bedömning, leda
till poängavdrag om överträdelsen är grov. I detta fall missas denna varning men
då träff mot huvudet inte kan säkerställas ses misstaget som ej matchpåverkande
då match avslutas direkt efter avbrottet.

Beslut:
Protesten avslås.
Tävling: Icon Challenge 6
Datum: 211211
Match: Maximilian Savlohti vs Behnam Razaki
Protest inkommen: 211213
Utsedd och hanterande tävlingskommitté är: Ante Agneby, Tom Qvarfordt och Bobby
Rehman

Protest i sin helhet:
” Hej!
Jag vill härmed skicka in tre protester rörande Icon Challenge som genomfördes 11 dec
i Gråbo.
Protesterna gäller tre matcher där fighters från Örebro Fight Gym deltog.
1. Maximilian Savlohti vs Behnam Razaki. Domaren väljer att bryta matchen efter ca
30 sek pga "submission". Som man kan se i videon var ingen submission ens i
närheten. Domaren själv bad om ursäkt efter och förklarar att han placerat sig själv på
fel ställe i buren. Matchen bör bedömas som No contest då domaren felaktigt avslutar
matchen.
2. (hanteras separat)
3. (hanteras separat)
Med vänlig hälsning
Patrik Hjulström Örebro Fight Gym”

Tävlingskommitténs 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.
Matchen bryts tydligt i en situation med belly-down-armbar innan atlet har
klappat men utifrån det säkerhetsperspektiv matchdomarna skall ha, i synnerhet i
C-klass, så har domaren rätt att bryta om den ser en skaderisk för atleten.

Beslut:
Protesten avslås.

220117
Styrelsen har tagit del av proteserna tillstyrker PK beslut i att alla tre protester
avslås.
11. Saknade Supervisor-rapporter FCR 8, FCR 9 och FCR 10
Supervisor har insjuknat i långtids covid-19 och han inkommer med den första
rapporten i kväll.
Styrelsen önskar rapporterna snarast för att kunna säkerställa säkerheten
under MMA galorna. Detta är en av styrelsens primära uppgifter.
Hur gör vi för att säkerhet ställa rapporterna kommer in i tid framtiden?
Dra in arvode?
Varning en prick och då får man ej ta nästa gala?
Beslut: Att arvode inte erhålls innan supervisor inkommit med rapport till
styrelsen inom förelagd tid två veckor.
Beslut: Styrelsen beslutade att tillse en varning och bortfall av arvode .Två
varningar blir man avstäng till den rapporten är inlämnade.
12. Disciplinnämndens beslut: Abdurakhman Nasrutdinov
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Protokoll nr 1/2021 Disciplinnämnden 202201-31 Närvarande Peter Dahlqvist, ordförande Daniel Svensson Sara Axelsson
BESLUT meddelat av Svenska Budo & Kamsportsförbundets (Förbundet)
Disciplinnämnd den 31 januari 2022 i ärende DN 1/2021 Parter Anmälare: Svenska
MMA Förbundet Anmäld part: Abdurakhman Nasrutdinov Saken Bestraffningsärende
----- Bakgrund Svenska MMA Förbundet har till Disciplinnämnden kommit in med en
anmälan mot Abdurakhman Nasrutdinov, rörande påstådda regelöverträdelser den 2
oktober 2021 i samband med en professionell MMA-match mellan Samuel Bark
(Halmstad MMA) och Baysangur Makaev (Allstars) under Wolf Fight Promotion 3 i
Halmstad. Enligt anmälaren har Abdurakhman Nasrutdinov, efter att matchen avslutats
genom KO, dels på ett otillåtet sätt tagit sig in i buren, dels utdelat en spark som träffat
en funktionär i huvudet. Sparken ska ha inträffat i samband med tumult mellan
anhängare från såväl Halmstad MMA som klubben Allstars. Svenska MMA Förbundet
har åberopat skriftlig bevisning i form av ljud- och bildsekvenser. Abdurakhman
Nasrutdinov har fått tillfälle att bemöta anmälan, men inte avhörts. Disciplinnämnden
har avgjort ärendet på handlingarna. Svenska Budo & Kampsportsförbundet Protokoll
nr 1/2021 Disciplinnämnden Skäl Regler om bestraffningsärenden finns i 14 kap. 2 §
RF:s stadgar. Enligt 14 kap. 1 § RF:s stadgar framgår att bestraffningsreglerna omfattar
såväl förening som enskild medlem. Oavsett medlemskap omfattar
bestraffningsreglerna även funktionärer, ledare, tränare eller annan som i samband med
idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller IdrottsAB. Enligt 14
kap. 2 § p. 8 kan bestraffning ådömas den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort
sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person

eller som hotat eller allvarligt kränkt någon. På samma sätt bestraffas den som under
eller i samband med tävling, uppvisning eller träning uppträder förolämpande eller på
annat sätt otillbörligt mot utövare, ledare, tränare, funktioner eller åskådare eller visat
ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter (14 kap. 2 § p. 7).
Disciplinnämnden gör följande bedömning Disciplinnämnden kan inledningsvis
konstatera att Abdurakhman Nasrutdinov, efter att matchen avbrutits, obehörigen berett
sig tillträde till buren. Av ljud- och bildsekvensen står det också klart att funktionärer
vid flera tillfällen försökt förmå honom att lämna buren. Även om det kan antas att
Abdurakhman Nasrutdinov berett sig tillträde till buren för att hjälpa Baysangur
Makaev, som till synes varit kraftigt medtagen av ett s.k. flygande knä, har det funnits
funktionärer och personal på plats för att bistå denne. Abdurakhman Nasrutdinov har,
genom att ta sig in i buren och inte omedelbart lämnat denna efter tillsägelse, brutit mot
14 kap. 2 § p. 7. Överträdelsen kan inte bedömas som ringa. Disciplinnämnden kan
vidare konstatera att Abdurakhman Nasrutdinov deltagit i det tumult som efter matchen
uppstått mellan de två falangerna. Genom ljud- och bildsekvensen är det visat att
Abdurakhman Nasrutdinov utdelat en spark som träffat en annan person i huvudet.
Trots att båda sidor burit ansvar för det uppkomna tumultet har den aktuella sparken,
som utdelats med kraft, knappast varit försvarlig. Abdurakhman Nasrutdinov har
nämligen själv inte varit utsatt för sådant våld att han kan anses ha agerat i nödvärn.
Det våld som utövats, i synnerhet då syftet endast kan ha varit att tillfoga annan skada,
utgör en uppenbar överträdelse av 14 kap. 2 § p. 8 RF:s stadgar. Disciplinnämnden ser
mycket allvarligt på det inträffade och finner överträdelsen styrkt. Det har inte
framkommit några förmildrande omständigheter. Svenska Budo &
Kampsportsförbundet Protokoll nr 1/2021 Disciplinnämnden Slut Disciplinnämnden
meddelar Abdurakhman Nasrutdinov avstängning från att delta i tävling och
uppvisning samt utövande av uppdrag inom Svenska Budo- och Kampsportförbundet
(14 kap. 6 § RF:s stadgar). Avstängningen gäller i två år och börjar gälla den 7 februari
2022 och upphör att gälla den 5 februari 2024. Överklagande Den som vill överklaga
beslutet ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till
Riksidrottsnämnden senast den 21 februari 2022. Prövningstillstånd krävs. För
Disciplinnämndens vägnar Daniel Svensson I avgörandet har deltagit Peter Dahlqvist,
ordförande, Daniel Svensson och Sara Axelsson. Beslutet är enhälligt. Mottagare:
Svenska MMA Förbundet Abdurakhman Nasrutdinov c/o Allstars
Styrelsen har tagit del av ovanstående dom från disciplinnämnden.

13. URGENT! Domarutbildning
Domarutbildning Bobby Rehman, Niclas Randquist och Madelein Fagerlind lägger
fram ett förslag för att uppdatera befintliga A, B, och C-klass regelverk samt ta fram en
ny domarutbildning för samtliga regelverk. Då det brinner med att få fram en
utbildning är vårt initiala förslag att uppdatera regelverket och ta fram en ny B-klass
utbildning då Svenska MMA-ligan startar i mars 2022. Den kommer att innehålla en
tvådagarsutbildning för både poängdomare samt matchdomare. Vi ser att det materialet
som behövs för utbildningen är videomaterial, kompendium med regelverket,

studiematerial samt score-sheets. Vår vision är även att uppdatera A-klass regelverket
med utgångspunkt i IMMAFs regelverk då det blir en naturlig stege både för våra
atleter och domare. Utbildningen för A-klass kommer även att innefatta C-klass då vi
anser att det krävs längre erfarenhet av domaren för att döma C-klass. I förlängningen
är vår vision att bygga utbildningar i alla regelverken C-B-A-Pro. Tidsåtgången för att
uppdatera B-klass regelverket och att ta fram en utbildning samt kursmaterial räknar vi
med ca 90 timmar, där vi yrkar på 50.000 kr. Materialet som tas fram och används vid
kurstillfällena kommer att ägas av SMMAF. Materialkostnader tillfaller förbundet. Vi
föreslår även en prishöjning för deltagarna från 1000 kr för poängdomare till 1500 kr,
och att ha kvar priset för matchdomare på 2500 kr. Vi föreslår att kursledarna får
6000kr/ person och tillfälle samt ersättning för resa, kost och logi. Som utbildningarna
har sett ut tidigare så blir deltagarna godkänd eller icke-godkänd matchdomare vid
kurstillfället. Vi vill ändrad på detta så att deltagarna får en handledare som skuggar
dem vid 2-3 ligatävlingar och sedan skriftligt rapporterar tillbaka till kursledarna som
därefter tar beslut. Dessa handledare väljs ut efter kunskap och passande geografiskt
område runt om i Sverige. Kursledarna Bobby Rehman ● Tidigare ordförande i
utbildningskommittén ● Domare på elitnivå med över 15 år erfarenhet bland annat
UFC ● Utbildad lärare ● F.d. Professionell MMA-fighter ● MMA-tränare med över 20
års erfarenhet ● Elittränarutbildning från GiH Niclas Randquist ● Ordförande i
Tävlingskommitén ● Domare med över 10 års erfarenhet ● Utbildad Tränare på 2år på
National Sports Institute ● F.d Amatör MMA-Fighter ● MMA-tränare med 15 års
erfarenhet ● Tävlingsledare ● Supervisor Madelein Fagerlind ● B- klassdomare sedan
2015 ● A- klassdomare sedan 2017 ● Internationella meriter: dömt 3 VM-mästerskap,
World Cup samt UFC ● Ledamot i DK i 2 år ● Ledamot i SMMAF´s styrelse i 3 år
Styrelsen uppmanas ta del av förslaget inom två dagar. I slack måndag 7
februari tas beslut i frågan.

14. GPs artikel illegala matcher
GPs artikel om illegala matcher har kommit till styrelsen kännedom.
15. Ordförande DK
Styrelsen ber DK om förslag på kriterier för ordförande och förslag på vem som
ersättare.
Styrelsen ger Madelein och Kevin att ta fram kriterier för ordförande DK och
lägger upp ett förslag på slack till på måndag 7 februari.
Ordförande ber styrelsen inkomma med förslag till DK
16. Årsstämma

Kallelse till förbundsstämmor 2022
Kallelsen innehåller datum, klockslag och anmälningslänkar till SB&K:s
förbundsstämma samt till 14 av underförbundens årsmöten. Dessa 15 stämmor kommer
att hållas digitalt via plattformen Easymeet Online.

Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid någon av stämmorna behöver registrera
sitt ombud via ett formulär för varje enskild stämma. För den som inte är ombud för sin förening men
som vill ta del av mötet erbjuds publikplats.

Mer information finns i kallelsen som nås via nedanstående artikel på Svenska Budo &
Kampsportsförbundets hemsida:
» Kallelse till förbundsstämmor 2022

Datum för stämmorna
•

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

•

Aikidoförbundet

•

Allstyleförbundet

•

BJJ-förbundet

•

Bujinkanförbundet

Tisdag 15 mars 20:00

•

Capoeiraförbundet

Onsdag 9 mars 18:00

•

Fullkontaktskarateorganisationen

•

Jujutsufederationen

•

Kampidrottsförbundet

•

Kendoförbundet

•

Kung Fu & Wushuförbundet

•

MMA-förbundet

•

Muaythaiförbundet

•

Submission Wrestlingförbundet

•

Taidoförbundet

Lördag den 26 mars 10:00

Lördag 12 mars 10:00
Torsdag 10 mars 18:00

Fredag 11 mars 18:00

Tisdag 15 mars 18:00

Söndag 13 mars 10:00
Torsdag 17 mars 18:00

Torsdag 10 mars 20:00
Onsdag 16 mars 18:00

Lördag 12 mars 15:00
Måndag 14 mars 18:00
Söndag 13 mars 15:00

Onsdag 16 mars 20:00

Mer information och årsmöteshandlingar inför stämmorna publiceras som vanligt
på budokampsport.se under Förbund › Årsmöten.

Om detta utskick
Mottagare av denna information är Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelse, underförbund,
distriktsförbund samt anslutna idrottsföreningar. Adressuppgifterna är hämtade 2022-02-03.

Vill ni ha den här typen av utskick till en annan e-postadress kan ni kontakta oss på info@budo.se för en
uppdatering av vårt adressregister.

SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

View this email in your browser

17. Besam Yousef traktamente
Besam Yousef har inkommit med en förfrågan om sitt uteblivna traktamente.
2020 så ställdes allt in pga covid-19. Landslaget utförde de få uppdrag som
gick att genomföra trots covid-19. Dessa var få. Styrelsen ger kassören i
uppdrag undersöka vidare i ärendet. Andreas kontaktar Besam i ärendet.
Andreas återkommer till styrelsen med mer klarhet i hur mycket pengar som
ev Besam Yousef ska ha.
18. Klagomål gällande landslagsuttagning
Det har kommit till styrelsens kännedom om klagomål runt individer vid
landslagsuttagning. Detta år har vi haft 7 tävlingar pga covid-19 och därav så
har vi haft öppen rankingen under alla 7 deltävlingar. Uttagningen till
landslaget skedde på speciella premisser pga covid-19. Ordförande ber
landslagskaptenen svara på detta klagomål.
19. Övrigt

20. Mötes avslutas
20:54
21. Nästa möte:
2022-02-27 kl:19:00
DATUM

2022-02-03

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

Kevin Sataki

