PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2022-02-09 Kl: 18:35

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

Frånvarande:
● Madelein Fagerlind Ledamot (Jävig ej inbjuden på mötet)
● Kevin Sataki, Ledamot (Jävig ej inbjuden på mötet)

Styrelsen beslutsmässig.

5. Domarutbildningar
Styrelsen sitter med två förslag på domarutbildningar.
Ett förslag från Kevin, Anders och Tom. Detta förslag behandlades den
Anders och Kevin har diskuterat domarutbildningen igen under helgen.
Vi känner att vi har en bra idé och grundkonceptet för en utbildning är redan
utarbetat. Allt är förankrat och godkänt av domarkommitten, vilket är den
instans som bör ha störst mandat att ge styrelsen råd i frågan gällande
utbildningsupplägg och andra frågor som rör domarrollen.Lovisa gav en bra
förklaring på hur ni tänkte kring utvärderingen av kursen, missförståndet låg
från vår sida i hur ni uttryckte detta.
Likaså kan vi köpa en tvåårig tidsram, dock anser vi att uppdraget måste
förlängas på årsbasis, dvs inte med tre månaders uppsägning då det är alldeles
för tight tidsram för att kunna planera kommande års kurser och upplägg mm
Kurserna bör finnas i SMMAFs kalender redan från årsskiftet varje år.Vi anser
det vara av yttersta vikt att förbundet har rätt man på rätt plats på respektive
post. Därför har vi diskuterat styrelsens krav på oss som kursledare och är
beredda att kompromissa för att våra blivande bur-/poängdomare ska få en
högkvalitativ utbildning som resulterar i att våra svenska amatör- och
proffsatleter får kompetenta och rättvisa domare samt att matcher på svensk
mark kan anordnas med fighters säkerhet i fokus.
Utbildningen bör utifrån ovanstående ledas av de mest erfarna, aktiva och
aktuella domarna vi har i Sverige.Bifogar uppdaterat prisbildsförslag där vi
också har tagit in en tredje utbildare, nämligen Tom Qvarfordt som är en
Sveriges mest anlitade och erfarna poängdomare.
För de som är intresserade av att läsa hela detta förslag kan läsa de föregående
protokoll när styrelsen behandlat ärendet.
Ett förslag från Bobby, Niclas och Madelein
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 Cklass då vi anser att det krävs längre erfarenhet av domaren för att döma Cklass. I förlängningen är vår vision att bygga utbildningar i alla regelverken CB-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 ickegodkänd 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 MMAFighter ● 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 har fått ett formellt förslag av Madelein att bordlägga
domarutbildningar till årsmötet.
1. De flesta förbund äger sin egen domarutbildning eftersom det är
direkt kopplat till kärnverksamheten. Beslutet att outsourca ett
förbunds domarutbildning är i sig självt alltså unikt. Utöver det så
kommer förbundet under överskådlig tid vara beroende av de
individerna/företaget och hur det påverkar förbundets verksamhet.
Det är på inget sätt jämförbart med att kontraktera en
landslagstränare i två år. Det är med andra ord ett stort strategiskt
beslut som hör hemma på ett årsmöte.
2. I den här styrelsen sitter flera personer som är direkt involverade
som leverantörer i upphandlingen som ska genomföras. Dessa har
inte på ett balanserat sätt deltagit i hanteringen. Den ena är vice
ordförande och har under lång tid deltagit i diskussionen om att
själv få sälja sin utbildning till förbundet. Den andra personen har
knappt hunnit presentera sitt förslag till alla beslutande delar (läs
DK). Att genomföra en upphandling där leverantörerna själva sitter i
styrelsen och diskuterar är inte lämpligt och kan framöver anses gått
fel till. Styrelsens beslut kommer vara svagt och det finns risk för
ryktesspridning om korruption. Med ett årsmötesbeslut så kommer
den som blir leverantör vara fri från misstankar.
Styrelsen vägde för och nackdelar med varje förslag. Styrelsen granskade
likheter och olikheter i de båda förslagen.

Styrelsen har röstat fram nedan förslag enhälligt:Styrelsen ser ingen anledning
till att bordlägga val av domarutbildningar till Årsstämman. Val av
domarutbildning kommer att ske av styrelsen.
Styrelsen är glad över att ha två förslag kring domarutbildningar och för att ta
tillvara på all kompetens och engagemang vill styrelsen ser gärna följande:
Madeleines, Bobbys och Niclas team håller utbildningar för amatörer (C, B, A)
och Kevin, Anders, Tom håller utbildningar för proffs. Var team sköter och
ansvarar för sin egen utbildning. Styrelsen ser detta som den bästa fördelning
för förbundet och hoppas att båda team håller med och accepterar detta
förslag.
Dock innan Madeleines, Bobbys och Niclas förslag godkänns för amatörer (C,
B, A), vill styrelsen gärna bjuda in de till samtal för att få mer förståelse i
förslaget. Dessutom kommer detta nya förslag att även skickas till
Domarkommittén för genomgång och rekommendation.
Styrelsen önskar att Kevin, Anders, Tom uppdaterar sitt förslag och anpassar
den till proffs. Domarkommittén har redan rekommenderat utbildningen och
vi har redan hört Kevin och Anders så behov för samtal finns inte.
Motkraven som styrelsen har till båda teamen är följande:
Avtalet signeras på 2 år de första åren, därefter fortlöper avtalen med ett år i
taget om ingen av parterna säger upp avtalet, och båda parter har 3 mån
ömsesidig uppsägning. Styrelsen anser att båda teamen hanterar detta så
snabbt det går så att vi kan komma igång med utbildningarna asap. Vi vet inte
om detta är görbart men vi önskar hitta en lösning som är bäst för förbundet
tillsammans med er. Styrelsen inväntar konstruktiv imput från de båda
teamen.
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