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PROTOKOLL  

MÖTET AVSER DK i SMMAF 

DATUM OCH TID Över Teams. 2022-03-06 start 20:00. Avslutades 21:00 

TYP AV MÖTE DK-möte 

 

1. FORMALIA – Mötesordförande  

Mattias Sjödén mötesordförande. 

 

2. FORMALIA –Mötessekreterare  

Mattias Sjödén mötessekreterare. 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 

Närvarande på mötet valde Markus Svensson till justerare. 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Markus Svensson 

● Mattias Sjödén 

● Måns Nilsson 

● Rebin Saber 

● Robert Sundell 

 

Frånvarande 

● Nadja Eriksson 

● Daniel Eklund 
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Mötesanteckningar: 
 
1. Val av formalia. 
 
2. Diskussion om status och arbete kring revidering av regelverk. DK kom 
gemensamt fram till att fortsätta sitt påbörjade arbete med vad som är en av 
sina kärnverksamheter och ansvarsområden, dvs att vidareutveckla 
tävlingsreglerna. Då med utgångsläge i IMMAFs regelverk. Detta för att få en 
större konsensus både internationellt samt inom Sveriges gränser med en 
större förståelse för både atleter och domarkår. 
 
3. DK-ordförande har fått en del förfrågningar ang. revidering av regelverket. 
Då att DK ska dela ut ej färdigt material till andra SMMAF-domare. Det 
bestämdes enhälligt att först färdigställa vårt material innan det ska delges 
andra utanför DK. Det är dock helt välkommet att låta andra inkomma med 
förslag om så är fallet. Men att beslutet ligger hos DK vad som tas med. 
 
 
4. DK beslutade att bifalla Andreas Waldahl ansökan att bli matchmaker för 
amatörer. 
 
5. DK beslutade att bordlägga Jörgen Hambergs ansökan om att bli 
matchmaker för PRO. DK ska gå igenom inskickat material för ny 
överläggning. 
 
 
6. Det har inkommit en förfrågan från styrelsen om det nya förslaget av 
domarutbildningen som Madeleine Fagerlind, Niklas Randquist och Bobby 
Rehman skall inkomma med. DK har inte fått något material därav kan inte DK 
göra något utlåtande. DK ber styrelsen om att be dem inkomma med sitt 
förslag fortast möjligt. Då vi behöver komma i gång med detta snarast. 
 
 

7. Mötet avslutades. 
 

Juesterat av:    Datum för justering: 

Markus Svensson  2022-03-08 


