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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SMMAF 2021/2022 
 
 
STYRELSEN 
 
Ordförande: Babak 
Vice ordförande: Kevin Sataki 
Kassör: Andreas Waldahl 
Sekreterare: Lovisa Konradsson 
Ledamot: Iman Darabi 
Ledamot: Madeleine Fagerlind 
Suppleant: Pannie Kianzad 
Suppleant: Robert Nyström 
 
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Svensk MMA växer och det syns tydligt bl.a. via rekordmånga svenska MMA-organisationer som arrangerar 
tävlingar i Sverige, nya föreningar som ansluts till förbundet, och att svenska atleter, både amatör och proffs 
skördar titlar och tävlar framgångsrikt internationellt. I takt med detta måste även Svenska MMA Förbundet 
fortsätta utvecklas för att kunna bemöta de behov och utmaningar som finns i nuläget.  
 
Det finns stor utvecklingspotential i förbundet men initialt behöver vi bygga grunden och arbeta med 
fundamentala frågor. Därmed har jag propagerat väldigt mycket för demokrati, transparens och öppen 
kommunikation. Dessa elementära aspekter skall vara självklara fundament för ett hälsosamt idrottsförbund.  
 
Det har varit ett tufft år men trotts de förutsättningar har vi i styrelsen åstadkommit ovanligt mycket och 
2021/2022 har förmodligen varit förbundets bästa och hälsosammaste år hittills. Detta ur många parametrar 
där vissa presenteras vidare i denna verksamhetsberättelse och andra går att läsa om i protokoll på smmaf.se.  
 
Under det gångna året har styrelsen arbetat strategiskt med att utveckla svensk MMA och även fokuserat på 
uppdragen i verksamhetsplanen som föreskrevs styrelsen av årsstämman. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
För transparens och öppenhet är det viktigt att belysa både negativa och positiva aspekter.  
 
2021 var ett tufft år för svensk MMA p.g.a. pandemin men dock bättre än tidigare pandemi-år. Den nya 
ordföranden fick ingen överlämning av den gamla ordföranden vilket försvårade arbetet för styrelsen avsevärt. 
Tyvärr har de tre nyckelpersonerna i förbundet, förra ordförande, förra ordföranden i domarkommittén, och 
den förra kassören alla raderat sina förbundsmejl som de haft tillgång till. Den förra ordföranden anmälde en 
händelse som ägde rum på en förening i Göteborg som en illegal match till Länsstyrelsen strax innan han 
avgick. Detta gjordes på ett felaktigt sätt då beslutet fattades av honom själv utan hela styrelsens inblandning 
eller vetskap, utan att utreda ärendet, eller kontakta föreningen i fråga. Genom denna handling riskerade han 
förbundets tillstånd och riskerade att försätta all svensk kampsport i fara. Detta är en mycket allvarlig händelse  
 
som upptog de första två månaderna av den nya styrelsens arbete som fick göra om allt från grunden och 
utreda situationen grundligt. Resultatet av utredningen påvisade att det inte rörde sig om en illegal match och 
allt har kommunicerats till Länsstyrelsen och Kampsportsdelegationen. Ärendet är inte avgjort och förbundet 
inväntar fortfarande Kampsportsdelegationens beslut. Dessutom har en internutredning kring den förra 
ordförandens agerande inletts och är pågående i skrivande stund. 
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Tidigare års styrelser lämnade efter sig en väldigt negativ ekonomisk situation med stora skulder. 
Internutredning har inletts för att granska tidigare års hantering av ekonomin för att förstå varför förbundet 
drabbades av ett så stort negativt resultat samt vilka personer som var ansvariga. Utredningen är omfattande 
och pågående i skrivande stund. 
Styrelsen har uppmärksammat stor ökning av illegala matcher och tävlingar i Sverige som påverkar all svensk 
kampsport negativt. Förbundet har föregått med gott exempel genom kraftigt avståndstagande till dessa 
företeelser och deras influenser i vår idrott genom att bl.a. polisanmäla samt införa ny förbunds-policy. SMMAF 
vill visa tydligt att vi tar vårt ansvar och vi hoppas att andra förbund också gör det. 
Det har pågått en del interna konflikter mellan några styrelseledamöter som påverkat styrelsens arbete. Det är 
även ett fortsatt problem att personer som åtagit sig uppdrag i förbundet inte vill eller har möjlighet att utföra 
arbete och lägga ner faktiskt arbetstid. Detta resulterar i högre arbetsbelastning på de personer som utför ett 
arbete.  
 
Trotts ovan nämnde aspekter har styrelsen åstadkommit mer än någonsin tidigare och trotts rådande 
förutsättningar kommer 2021/2022 vara det sundaste och hälsosammaste året för SMMAF. Målet har varit att 
förbundet ska stå för sunda värderingar vars primära uppgift är att arbeta för sina medlemmar, föreningar, 
idrottare, motionärer, proffs, amatörer m.fl. Styrelsen har haft fler möten än tidigare och kommunicerat mer 
flitigt internt. Styrelsen har propagerat öppen kommunikation och uppmanat alla att komma till tals och 
utrycka sina åsikter. Styrelsen har stramat åt alla utgifter för att kunna betala tillbaka så mycket som möjligt av 
förbundets skulder och för att få rätsida på förbundets negativa ekonomi. Som utfallet påvisar i skrivande stund 
kommer detta resultera i att förbundet med största sannolikhet kommer kunna betala tillbaka hela skulden och 
även visa svarta siffror för första gången sedan många år tillbaka. Styrelsen har ansökt om flera ekonomiska 
stöd från Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet. Styrelsen blev även beviljad 
Återstartsstöd motsvarande 690,000 kr som ska gå till gratis tvådagarsläger för barn och ungdomar under 
sportlovet 2022 på fyra olika orter i Sverige. Digitala marknadsföringskampanjer för att locka nya medlemmar 
till sporten MMA. Stöttning av föreningar som arrangerar liga- och SM-tävlingar ekonomiskt och organisatoriskt 
och se till att det ska vara gratis för medlemmar att delta på dessa tävlingar. Stötta landslaget och våra atleter 
med ekonomisk kompensation.  
SMMAF:s hemsida var i stort behov av utveckling och uppdatering då många funktioner hade slutat fungera 
och var på gränsen att krascha. Styrelsen initierade ett samarbete med en ny webbyrå som precis färdigställt 
arbetet med att utveckla hemsidan som nu är fullt funktionell. Styrelsen har haft fokus på att utveckla det mest 
nödvändiga och valt att förbättra design i steg två för att hålla ner kostnader.  
Styrelsen har initierat ett samarbete med ett företag inom gig-ekonomi så att förbundets funktionärer och 
tävlande som har behov av att fakturera men som saknar företag, nu kan fakturera tredje part via Gigger.  
Vårt svenska landslag fortsätter att prestera bra och erövrade 3 guld-, 1 silver- och 5 bronsmedaljer i samband 
med IMMAF World Cup Prag 2021. I skrivande stund förbereder sig atleterna för IMMAF World Championships 
2021 som går av stapeln 24-29 jan 2022. Styrelsen fick in Jabb.se som sponsor och de kommer att förse 
landslags-teamet med nya landslagskläder.  
 
 
VERKSAMHETSPLAN FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2021 

Styrelsen har även arbetat med punkterna i verksamhetsplanen som antogs på årsstämman enligt nedan. 

Ökande intäkter – kontroll på kostnader 
 
Styrelsen har tagit full kontroll över förbundets ekonomi, skapat möjligheter för att betala av samtliga skulder, 
fått rätsida på förbundets ekonomi, och dessutom skapat nya förutsättningar för svensk MMA. 
 
Kärnverksamhet: 
 

• Sanktionera tävlingar  

Förbundet har sanktionerat flertalet tävlingar under året. 
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• Arrangera MMA-ligan  

Förbundet har arrangerat liga-tävlingar tillsammans med medlemsföreningar. 

• Se över och arrangera instruktörsutbildningar  

Förbundet har haft samtal med en aktör kring instruktörsutbildningar och godkände deras förslag. Aktören åtog 
sig uppdraget att initiera den första utbildningen i höstas men strax innan startdatum meddelade aktören att 
denne inte har möjlighet. Förbundet initierade samtal med två nya aktörer och samtalen fortgår i skrivande 
stund. 

• Se över och arrangera domarutbildningar  

Förbundet har haft samtal med en aktör kring domarutbildningar och godkände deras förslag. Aktören 
bestämde sig för att inte gå vidare med dessa utbildningar. Förbundet har initierat samtal kring hur detta ska 
lösas på bästa sätt då det finns ett stort behov. 

• Supportera landslaget 

Förbundet har träffat landslaget och hört vilka behov som finns. Bl.a. har styrelsen ordnat med landslagskläder 
via en sponsor och även fått in ekonomisk kompensation motsvarande 200,000 kr via Återstartsstöd. 

Ökad medial täckning 
 
Förbundet har rekryterat en kommunikatör som arbetar med förbundets kommunikationskanaler som 
hemsida, nyhetsbrev och sociala medier mm. Styrelsen och kommunikatören har framtagit en 
kommunikationsplan som resulterat i större medial närvaro än någonsin tidigare. Förbundet har även ett 
fortsatt samarbete med Tsuba Media som producerar och sänder förbundets liga-tävlingar och SM. 
 

Ökade möjligheter till att tävla  
 
Förbundet tog bort anmälningsavgiften till liga-tävlingar och SM för att det ska vara helt gratis för medlemmar 
att tävla. Förbundet har även stöttat föreningar som arrangerar liga-tävlingar och SM med ekonomisk 
kompensation som täcker deras kostnader. Detta har varit möjligt via Återstartsstödet från Svenska Budo & 
kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet. 
 

Pandemin 
 
Förbundet har informerat medlemsföreningar och arrangörer av tävlingar om Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer samt Regeringsbeslut.  

Fler aktiva i förbundet  
 
Förbundet har allokerat en marknadsföringsbudget för digitala marknadsföringskampanjer för att locka nya 
medlemmar till förbundet. 
 
Förbundets och styrelsens övriga arbete och engagemang går att följa via protokoll på smmaf.se.  
 
 
/Styrelsen SMMAF 
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