
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2022-02-27 Kl: 19:04 

TYP AV MÖTE Möte via teams 
 
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 Madelein Fagerlind till justerare. 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

 
Närvarande på mötet var: 

● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Andreas Waldahl, Ledamot  
● Madelein Fagerlind Ledamot  
● Kevin Sataki, Ledamot 
 

 
Frånvarande: 

● Iman Darabi, Ledamot 
● Pannie Kianzad, Suppleant 
● Robert Nyström, suppleant  

 
 
  

 
Styrelsen beslutsmässig.  
 
 



 

 

5. Ekonomisk redogörelse föregående period 

Styrelsen fick ta del av en redovisning av förvaltningsberättelsen som SB&K 
sammanställt. Styrelsens kassör redovisade kostnadsposterna. Styrelsen ger kassören i 
uppdrag att rätta alla felkonteringar före stämman 12 mars. 
 
Bokslut 2021-2022 
Bokslut för räkenskapsåret 2021 
Resultaträkning År 2021 År 2020 
Intäkter 
Medlemsavgifter  255 080       230 662      
Gåvor och bidrag  331 103       102 385      
Verksamhetsintäkter  154 134       112 465      
Försäljningsintäkter  -       -      
Övriga intäkter  85 510       22 455      
Summa intäkter  825 827       467 967      
Kostnader 
Verksamhetskostnader  343 999       6 529      
Försäljningskostnader  -       -      
Övriga externa kostnader  120 525       187 433      
Personalkostnader  96 750       179 278      
Avskrivningar av materiella   -       -      
anläggningstillgångar  -       -      
Övriga kostnader  -       -      
Summa kostnader  561 274       373 240      
Verksamhetens överskott  264 553       94 727      
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader  -       664      
Överskott efter finansiella poster  264 553       94 063      
Bokslutsdispositioner  -       -      
Årets överskott  264 553       94 063   
 
Budget 2022-2023 
Styrelsen fick ta del på ett förslag till budget för kommande verksamhetsår. Vi kommer 
att satsa på att vidareutveckla SMMAF hemsida. Återstartsstöd 1 och två som ej 
använts följer med till nästkommande budget. Separera återstartstöd som separata 
kostnadsposter. 
 
Styrelsens mål för 2021var att hålla nere kostnader så att vi får en budget i balans där 
våra lån av SB&K är betalda. Ser ut som prognosen håller med ett litet + i kanten. 
 
6. Återstarstöd 2 

SMMAF har blivit beviljade 600 000:- i återstartsstöd för följande insatser: 
- 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. 
  
Vad det gäller gratis läger för barn och ungdomar vill vi att ni uppmuntrar det och 
hänvisar era föreningar till att söka det själva via sin IdrottOnline-sida. Då kommer 
föreningar kunna söka för att anordna läger och även kunna söka för att delta på lägren. 
 
Styrelsen beslutar att gå vidare med budgeten för återstartsstöd 2 med praxis enligt 
tidigare återstartsstöd 2021 
 
7. Motioner 

Motion till årsmöte 2022. 
 

Härmed skickar vi in en motion till årsmötet gällande matcher för ungdomar i MMA 
ålder 12-13 och 14-15. Detta för att Sverige inte skall komma efter i MMA framöver då 
många länder utom Sverige har matcher för ungdomar. Vi önskar att styrelsen 
översätter reglerna från IMMAF och inför dem i Sverige. 

 

M.V.H 

Andreas Grüner 

GBGMMA 

 Inkom 5 februari 2022 till styrelsen, vilket är för sent, så den avslås. 15 januari 
2022 var slutdatum. 
 
8. DMMAF Samarbete 

Dear SMMAF, 
 
The recent surge in unsanctioned hand-to-hand combat events have prompted 
the DMMAF to take measures to ensure the integrity of our sport. Within the 
last year or so, we have handed out 4 sanctions/bans to member athletes, the 
first two were 6 months and the last two were 1.5 years suspensions. We have 
also created a regulatory statute for our athletes called “Adfærdskodeks”, which 



 

 

states what rules of conduct they should follow, but also what we will not 
tolerate in regard to unsanctioned events. 
 
This is also why we have reached out to you, which resulted in a meeting with 
Mr. Babak Ashti and Mr. Kevin Sataki. It was a good meeting, where we talked 
about the possibilities for future cooperation. The DMMAF promised that we 
would formulate a letter and document to the SMMAF board, where the 
discussed details are described to you: 
 
The DMMAF and SMMAF would enter into agreement, where we inform one 
another every time one of our member athletes participates in (or gets 
sanctioned regarding) unsanctioned events. This would be done via email to 
the federation, so the federation is aware in case the athlete tries to sign up for 
MMA-events in either Denmark or Sweden. This also sends a strong message 
to other martial arts federations that we should not tolerate unsanctioned 
events that are potentially harmful to the athletes and regulated/sanctioned 
martial arts as a whole, but also a strong message to the regulatory 
bodies/ministries within our countries. 
 
What does the SMMAF board say to this? 
  
  
 
Syftet är att kunna särskilja olagliga matcher och inte tillåts tävla i DMMAF. 
Ett nordiskt samarbete där vi utbyter information. Skickar information om de 
som går olagliga matcher.  
 
Tanken är god. Hur och när skulle det gå till. GDPR gör det svårt. Ordförande 
svara Vi delar gärna med oss av de atleter som blir avstängda eller straffade av 
disciplinnämnden. 
 
9. Landslagskapten Besam Yousef 

Styrelsen vill tacka Anders Olsson för allt sitt engagemang i rollen som 
landslagskapten. En riktig eldsjäl som flera år i rad fått pris för världens bästa 
landslag av IMMAF. Du kommer att vara saknad och vi önskar dig lycka till 
med allt ditt engagemang som domare mm.  
 
Styrelsens förslag till efterträdadande för Anders Olsson i rollen av 
landslagskapten är Besam Yousef. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att prata 
med Besam och återkoppla till styrelsen efter dialog. Vi behöver titta förslag 
assisterande kapten. Ett år fortlöpande kontrakt med tre månaders 
uppsägningstid från båda hållen.  
 
10. Besam Yousef traktamente 



 

 

Det har inkommit till styrelsens kännedom att 2018 och 2019 har Besam inte 
fått traktamente. Styrelsen ger i uppdrag till kassören att undersöka detta och 
rätta ev. fel. 
 
11. Egenkontroll 

 Egenkontroll inom Svenska MMA Förbundet  
Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län meddelade 
den 3 december 2010 Svenska MMA Förbundet (SMMAF) tillstånd att 
tills vidare anordna matcher i svensk professionell MMA, dnr 216-
05802-2010.  
Därutöver gäller Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd för att  
anordna matcher i Mixed Martial Arts från den 16 april 2009 med dnr 
216-05899-2009. Den 3 december 2010 beviljades SMMAF tillstånd 
att tills vidare anordna matcher i internationell professionell Mixed 
Martial Arts dnr 216-05801-2010. Vidare beviljade 
Kampsportsdelegationen den 9 september 2010 SMMAF tillstånd att 
tills vidare anordna kampsportsmatcher i Amatör Mixed Martial Arts, 
dnr 216-03912-2010.  
Tillstånden är förenade med villkoret att SMMAF senast den 1 mars 
varje år till Länsstyrelsen i Örebro län ska ge in en skriftlig redogörelse 
för hur förbundets egenkontroll av verksamheten har genomförts 
under det närmast föregående verksamhetsåret.   
  
Rapporteringen avser år:   2021  
    

  
  
  
  
  
  
   
    
    

2(4)  
General Information  

Sanktion för tävlingar samt rapporteringen efter match  
1. Fyll i nedanstående formulär:  

  
  Totalt  Internationell  

professionell  
Svensk  



 

 

Professionell  
MMA  

Klass-A  
MMA  

Klass-B  
Antal sanktionerade tävlingar  25          
Antal ej beviljade sanktioner   0          

Antal genomförda tävlingar  
(1):  
15          

Antal genomförda matcher:  206  25  26  40  115  
Deltagare:  412  50  52  80  230  

            
Antalet knockout**  
(svensk/utländsk)  

          
- karens 4 veckor   34  5  13  6  10  

- karens 3 mån            
- karens 12 mån            

- avstängning***   1          
  
  

OBS! Karens kan inträffa även om inte matchen är stoppad därför 
läkaren i  

kontroll efter match kan upptäcka skada som kräver karens.  
  

Kommentar 1: På en tävling är det vanligt att flera matcher med flera 
olika  

regelverk genomförs. De 15 genomförda tävlingarna har således haft 
flera  

olika regelverk.  
  

Kommentar 2: Vissa tävlingar som genomfördes under 2021 fick 
sanktion  

året innan och vissa sanktioner som utfärdades under 2021 omfattar  
tävlingar som är planerade till 2022.  

  
Kommentar 3 ***: Avstängning två år p.g.a. disciplinära åtgärder till 

följd  
av beslut från Disciplinnämnden.  

  
* Om en ansökan inte beviljats sanktion ange orsak.  

** Enligt regelverket: knockout, som följd av huvudträff, eller då  
matchdomaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda 

träffar  



 

 

mot huvudet, som gjort denne försvarslös eller oförmögen att fortsätta  
*** Ange orsak för ev. avstängning  

  
  
  
  
  
  
   
    
    

3(4)  
General Information  

Rapportering från person (supervisor) på plats vid match   
I de tillståndsgivna regelverken avseende Internationell Professionell 

Mixed  
Martial Arts och Svensk Professionell Mixed Martial Arts ska en 

supervisor  
utses av SMMAF på varje arrangerad tävling (supervisor).  

   
2. Hur har verksamheten med supervisor genomförts?  

Svar: I samband med varje tävling har en supervisor funnits på plats 
och  

dokumenterat tävlingen i en rapport. Detta har skett utan undantag.  
  

Dokumentation av matchningen  
Enligt villkor 2 i tillståndsbeslutet från den 16 april 2009 ska det för 

varje  
enskild match (gäller för svensk professionell MMA) som anordnas 

finnas  
en skriftlig dokumentation över hur matchningen har genomförts.  

  
3. Hur har förbundet hanterat detta villkor?  

Svar: Detta finns för varje match.   
  

Avvikelserapportering  
Avvikelserapportering avser de fall det har förekommit avvikelser från  
reglerna, det kan t.ex. handla om brister vid efterlevnaden av reglerna, 

att  
någon deltagare inte kunna visa upp erforderlig dokumentation m.m.  
Avsikten med denna fråga är att se om förbundet har åtgärdsplaner 

för att se  
till att eventuella brister inte sker igen och vid behov följs upp samt att 



 

 

se till  
att rapporteringen av att reglerna följs fungerar.   

  
5. Har det framkommit avvikelser från reglerna?  

Svar: Det har inte förekommit avvikelser från reglerna.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    
    

4(4)  
General Information  
6. Övrigt?  

Svar: Antalet tävlingar under 2021 blev färre än beräknat på grund av  
pandemin.  

  
Under året har SMMAF arbetat frekvent med att uppmärksamma  

Länsstyrelsen och Svenska Budo & Kampsportsförbundet om illegala  
matcher och tävlingar som kommit till förbundets kännedom, 

förbundet har  
tagit bort licensen av utrustning från ett varumärke med kopplingar till  

illegala tävlingar och matcher, en ny policy har framtagits för att 
förhindra  

att illegala aktörer exponerar sina varumärken i samband med 
SMMAF  

sanktionerade tävlingar, denna policy försvårar även för utövare som  
medverkat i illegala matcher och tävlingar att tävla i SMMAF 

sanktionerade  
tävlingar, SMMAF har polisanmält illegala matcher, dialog med andra  



 

 

idrottsförbund med inriktning på kampsport har initierats för att 
motverka  

illegala företeelser i Sverige, man har haft dialog med andra Nordiska  
MMA-förbund kring att samarbeta mot dessa illegala företeelser, det 

finns  
en pågående dialog med det Danska MMA Förbundet kring utväxling 

av  
information mellan förbunden rörande personer som medverkar på 

illegala  
matcher och tävlingar i respektive land, och SMMAF har haft löpande  
dialog med Länsstyrelsen och Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

kring  
dessa frågor.  

SMMAF har under 2021 vidtagit omfattande åtgärder för att minska 
illegala  

aktörers influenser, inflytande och inverkan på svensk MMA.  
  
  
  
  
  

2021-02-28       Stockholm  
                  

Datum      Ort          
  
  

Babak Ashti  
                  

Namn  
 

Styrelsen godkände egenkontrollen och inlämnade den till länsstyrelsen 28/2-
2022. 
 
12. Propositioner beslut 

Styrelsen önskar att lämna in en proposition angående styrelsebeslut via 
digitala kanaler, verbalt och skriftligt 
Styrelsen önskar lägga en proposition om obligatorisk magnet o skiktröntgen 
för professionella tävlande och eventuellt för amatörer med. 
 
13. Krav på skallröntgen 



 

 

Diskussion runt tidigare fall av slag mot huvudet som fått fatala följder pga 
ytterligare skallskador under tävling. Att göra magnetröntgen och skiktröntgen 
på tävlande skulle öka säkerheten och blottlägga medfödda fel hos tävlande. 
Säkerhetsaspekten är viktig för oss i SMMAF. Ordförande lägger en prop till 
årsstämman. Prata med MK hur ska det anammas på proffs och hur kan vi göra 
det mot amatörer. Viktigt är säkerhetsperspektiv.  
 
14. FCR 11 

Styrelsen informerades om ett antal brister under FCR 11. Styrelsen kom fram 
till följande: 
Vi måste ta fram en policy för funktionärer i SMMAF. Beslut Alla personer som 
är funktionärer för SMMAF ska under event känna sig trygga.  
Styrelsen beslutade att obehöriga, klagomål och annat skall tas med 
funktionärer vid ett senare tillfälle eller inkomma som formella klagomål i de 
kanaler som vi har. Kort sagt så har styrelsen beslutat att prata inte med 
funktionär medan denna är i tjänst. Klagomål och missnöje mejlas till 
info@smmaf.se. 
 
 
15. Kallelse för möte ang domarutbildningsförslaget Madeline, 
Bobby och Niclas. 
Styrelsen ämnar bjuda in Madelein, Bobby och Niclas på extrainsatt styrelse. Vi 
lämnar denna punkt tills vi pratar domarutbildning diskussion 3 mars.  
 
16. DMMAF förslag 

For the SMMAF board, 
For the last few years, the Danish and Swedish federations ties have grown stronger 

and the  
DMMAF would like the SMMAF board to consider further cooperation between our two 

national  
federations.  

Specifically, the DMMAF proposes that our two federations c 
an commence a work within the  

realm of athlete safety and regulatory organisation. We would like to hear the 
SMMAFs thoughts  

on the idea of reciprocal “sanctioning” of fighters. The idea is, at the moment, that 
Danish  

fighters competing in SMMAF sanctioned 
MMA tournaments would have to be registered within  

a DMMAF member gym, in order to be eligible to compete in Sweden  
- 

and vice versa, with  
Swedish MMA fighters competing in Denmark.  

This would ensure some level of safety regarding matchmaking (that our  



 

 

federations know that  
practitioners actually do train MMA), but would also be a strong showing of 

organisational level  
within the sanctioning bodies of MMA in the nordic countries (which would further our 

cause of  
being more and more recognised as a sport) 

.  
Sincerely,  

The DMMAF board 
 
Dear SMMAF, 
 
The recent surge in unsanctioned hand-to-hand combat events have prompted the 
DMMAF to take measures to ensure the integrity of our sport. Within the last year or 
so, we have handed out 4 sanctions/bans to member athletes, the first two were 6 
months and the last two were 1.5 years suspensions. We have also created a regulatory 
statute for our athletes called “Adfærdskodeks”, which states what rules of conduct 
they should follow, but also what we will not tolerate in regard to unsanctioned events. 
 
This is also why we have reached out to you, which resulted in a meeting with Mr. 
Babak Ashti and Mr. Kevin Sataki. It was a good meeting, where we talked about the 
possibilities for future cooperation. The DMMAF promised that we would formulate a 
letter and document to the SMMAF board, where the discussed details are described to 
you: 
 
The DMMAF and SMMAF would enter into agreement, where we inform one another 
every time one of our member athletes participates in (or gets sanctioned regarding) 
unsanctioned events. This would be done via email to the federation, so the federation 
is aware in case the athlete tries to sign up for MMA-events in either Denmark or 
Sweden. This also sends a strong message to other martial arts federations that we 
should not tolerate unsanctioned events that are potentially harmful to the athletes and 
regulated/sanctioned martial arts as a whole, but also a strong message to the 
regulatory bodies/ministries within our countries. 
 
What does the SMMAF board say to this? 
  
  
On behalf of the DMMAF board, 
 
 
Jacob Vingård 
Vice President and Head of Regulatory Affairs, DMMAF 
Jacobvdommer@gmail.com 
+4561391760 
www.dmmaf.dk 
 
Dear SMMAF, 



 

 

 
The recent surge in unsanctioned hand-to-hand combat events have prompted the 
DMMAF to take measures to ensure the integrity of our sport. Within the last year or 
so, we have handed out 4 sanctions/bans to member athletes, the first two were 6 
months and the last two were 1.5 years suspensions. We have also created a regulatory 
statute for our athletes called “Adfærdskodeks”, which states what rules of conduct 
they should follow, but also what we will not tolerate in regard to unsanctioned events. 
 
This is also why we have reached out to you, which resulted in a meeting with Mr. 
Babak Ashti and Mr. Kevin Sataki. It was a good meeting, where we talked about the 
possibilities for future cooperation. The DMMAF promised that we would formulate a 
letter and document to the SMMAF board, where the discussed details are described to 
you: 
 
The DMMAF and SMMAF would enter into agreement, where we inform one another 
every time one of our member athletes participates in (or gets sanctioned regarding) 
unsanctioned events. This would be done via email to the federation, so the federation 
is aware in case the athlete tries to sign up for MMA-events in either Denmark or 
Sweden. This also sends a strong message to other martial arts federations that we 
should not tolerate unsanctioned events that are potentially harmful to the athletes and 
regulated/sanctioned martial arts as a whole, but also a strong message to the 
regulatory bodies/ministries within our countries. 
 
What does the SMMAF board say to this? 
  
  
On behalf of the DMMAF board, 
 
 
Jacob Vingård 
Styrelsen gav ordförande uppdraget att svara DMMAF på denna skrift. 
 
17. Årsstämma 

MMA-förbundet    Lördag 12 mars 15:00 via easymeet appen. 
 
All information för att delta i mötet finns att hämta på SB&K hemsida under 
Årstämma 2022. 
 
18. FMMAF - Gemensamt uttalande om situationen i Ukraina 

Hej Babak och SMMAF, 
 



 

 

Finland, Estonia och Lithuania planerar gemensamt uttalande om situationen i 
Ukraina. Målet är att fördöma Rysslands invasion och visa . Detaljerna är ännu 
under diskussionen. 
 
Vill SMMAF komma med? 
 
Mvh, 
 
Heikki Kaijalainen 
 
SMMAF vill gärna se ett uttalande från IMMAF där de tar avstånd från 
Ryssland. Styrelsen är i delade meningar huruvida sport och politik hör ihop. 
På uppdrag av styrelsen skickar ett svar till FMMAF. 
 
19. Ny kommunikatör 

Det har inkommit kandidater som ny kommunikatör för SMMAF. Styrelsen 
har tagit del av dessa och beslutade att Karl Gustel Wärnberg erbjuds rollen 
som kommunikatör. 
 
20. Sanktioner (Kevin jävig) 

Tävlingens namn: Excellence Fighting Championship III 
Datum: 2022-05-14 
Stad: Linköping 
Lokal: Sportcenter 
Tävlingsarrangör: Kampsportscentret LSS 
Tävlingsledare: Anders Ohlsson 
Matchmaker: Anders Ohlsson 
Kontrollerande matchmaker: Bobby Rehman 
Matchdomare: Kevin Sataki 
Beräknat antal matcher: 8-12 
Beskrivning av arrangemanget: 
Linköpings tredje MMA-gala där vi kommer blanda A-klassmatcher med Pro-
matcher. Vi har kontaktat hotell för att få fram ett officiellt fighterhotell. 
Invägning samt läkarkontroll sker på Kampsportscentret där det även finns 
tillgång till bastu. 
Chaufförer kommer ta Pro-fighters/coacher till arenan på tävlingsdagen. 
Kampsportscentret (avstånd ca 1,5 km från arenan) kommer hålla lokalen 
öppen torsdag-lördag om fighters vill träna. 
På arenan kommer det finnas Rött samt Blått omklädningsrum och stor 
uppvärmningsyta för respektive ringhörna. Även domare och supervisor 
kommer ha eget rum. 
Styrelsen biföll denna sanktion. 
 



 

 

21. Gabriellas instruktörsutbildning 

Beslut] Styrelsen godkänner Gabriella Ringbloms förslag kring 
instruktörsutbildning med inriktning på föreningslära. Dock godkänner 
SMMAF endast 1-års-kontrakt som är löpande med 3 månaders ömsesidig 
uppsägning.  
Bifölls 
 
22. Övrigt 

[Beslut] Styrelsen godkänner föreningen Nordic Grappling Arts IF som medlem 
i SMMAF under förutsättning att huvudinstruktör för MMA Arturo Moreno 
Chavez genomgår SMMAFs instruktörsutbildning 
Bifölls 
 
23. Mötes avslutas 

 21.42 
 
24. Nästa möte: 

 Extra möte 2022-03-03 19:00 angående domarutbildning Niclas Madelein o 
Bobby bjuds in till mötet 19:10 
2022-03-10 19:00 ordinarie 
 
DATUM 2022-02-27 

ORT STOCKHOLM 
 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Madelein Fagerlind 

 


