PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2022-03-10 Kl: 19:03

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 Kevin Sataki till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot

Frånvarande:
● Pannie Kianzad, Suppleant
● Robert Nyström, suppleant
● Iman Darabi, Ledamot
● Andreas Waldahl, Ledamot

Styrelsen beslutsmässig.

5. Avtackning
Ordförande tackar för tiden och styrelsen för allt sitt engagemang. Ordförande ber så
mycket om ursäkt om han trampat någon på tårna eller sårat någon för det har inte varit
hans uppsåt. Ordförande tackar sittande styrelse och vill att styrelsen har i åtanke vad
mycket vi lyckats med att förbättra MMA Sverige under sittande mandatperiod. Trots
en pandemi och mycket meningsskiljaktigheter har vi kommit till många bra beslut.
Ordförande hoppas och har ambitionen att alla vi i nuvarande sittande styrelse kommer
att fortsätta arbeta för att gynna svensk MMA.
6. Årstämma
Styrelsen inväntar SB&K:s slutgiltiga årsbokslut. Styrelsen har gett ordförande i
uppdrag att jaga vår lekmannarevisor för revision av sittande styrelses arbete. Styrelsen
konstaterar att han ej går att nå. Styrelsen föreslår en ny lekmannarevisor med större
engagemang till nästkommande
7. Sanktioner
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 Promatcher. 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.
Bifölls av styrelsen

8. Incidenter runt SM
Styrelsen har fått ta del av klagomål och incidenter vid 2021 års SM i Skövde.
Styrelsen har fört diskussion med alla berörda parter iblandade och kommit till
konsensus. Styrelsen har tagit till sig av kritiken och poängterar att säkerhet
och god arbetsmiljö för alla funktionärer är viktig.
9. Kontroll att rapporter från tävlingar både från läkare och
arrangör kommer in i tid
Styrelsen hänskjuter till nästkommande styrelse att se över en process och
förfarande så att dessa inkommer i tid. Styrelsen föreslår även att
nästkommande styrelse kommer med förslag på repressalier vid utebliven
rapport.
10. FighterTV avtal
Andreas och Lovisa har på styrelsen uppdrag haft möte med Marcus angående
fighterTV:s avtal. Nuvarande styrelse ger Andreas och Lovisa i uppdrag att föra
över samtalen runt avtalet till nästkommande styrelse.
11. Ny Kommitté för barn- och ungdomsfrågor
Besluta om kommitté ska tillsättas
Gruppen arbetar för att utveckla barn- och ungdomsfrågor inom SMMAF,
skapa förutsättningar som gynna barn- och ungdomar inom idrotten MMA,
utvecklar och leder barn och ungdomssatsningen i SMMAF, behandlar frågor,
lägerplanering, skapar värdegrund, anti-mobbing, inkludering, gemenskap,
integration, mental hälsa, rörlighet mm. mm. Kommittén ska bestå av 1
ordförande samt högst 6 ledamöter men minst 2 ledamöter.
Styrelsen beslutade att införa en ny kommitté för barn och ungdomsfrågor.
12. Besluta om ordförande för kommittén (Lovisa jävig)
Ordförande föreslår för styrelsen att Lovisa Konradsson ska axla rollen som
ordförande för kommittén barn och ungdomsfrågor inom SMMAF. Lovisa ska
leda arbetet med att driva kommitténs frågor framåt samt föreslå ledamöter för
kommittén till styrelsens godkännande.
Styrelsen beslutade via slack fredag den 11 mars 2022 enhäldigt att rollen som
ordförande för kommittén barn och ungdomsfrågor går till Lovisa Konradsson.

13. Övrigt
[BESLUT] Styrelsen beslutar att anlita Kenth Åneby som extrainsatt
lekmannarevisor som ersättare för ordinarie lekmannarevisor Andreas
Hörnqvist som inte har tid att fullfölja uppdraget med att inkomma med
revisionsberättelse pga tidsbrist. Styrelsen godkänner Kenth Ånebys önskemål
om 2500 kr i ersättning per faktura.

14. Mötes avslutas
19:45
15. Nästa möte:
SMMAF: årsstämma 2022-03-12
DATUM

2022-03-10

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

Kevin Sataki

