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PROTOKOLL  

MÖTET AVSER DK i SMMAF 

DATUM OCH TID Över Teams. 2022-05-08 start 20:00. Avslutades 21:00 

TYP AV MÖTE DK-möte 

 

1. FORMALIA – Mötesordförande  

Mattias sjöden mötesordförande. 

 

2. FORMALIA –Mötessekreterare  

Daniel Eklund mötessekreterare. 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 

Närvarande på mötet valde Mattias Sjödén till justerare. 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 

● Mattias Sjödén (jäv frånvarande punkt 4 ) 

● Daniel Eklund 

● Rebin Saber 

● Robert Sundell 
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Mötesanteckningar: 
 
1. Regelrevidering av domslutskriterier: 
 I vårt första steg att närma oss IMMAF:s/UnifiedRules regelverk så har vi 
förändrat domslutskriterierna. Detta för att få mer konsensus och förståelse av 
kriterierna.  Mattias lista med kriterier godkänns. Orden ”Effective 

Aggressiveness” byts mot Effektiv offensiv. Revideringen skickas nu till 
styrelsen för godkännande innan vi sen skickar den vidare till vår 
kontaktperson på kampsportsdelegationen för vidare beslut. 
 
2. Domarpool: 
 DK har fått i uppdrag att se över en domarpool vilket lyder enligt följande. 
 
En Domarpool med subpooler 
Stockholm 
Göteborg 
Malmö 
Norr 
  
Först lägger DK ut förfrågan och förslag på domare 
Så vi får ihop ett register på domare som vill vara med. 
--- 
För att det ska bli rättvist så gör vi enligt följande: 
Vi kör närhetsprincipen och rotation för att fördelningen ska vara rättvis. 
Dvs är tävlingen i Malmö så tas Malmös domare ut ifrån rotationslistan. Där 
domare i turordning tas ut. Om någon lämnar återbud som domare tas nästa 
man på listan från samma lokala pool. 
Annars går vi vidare på närhetsprincipen. 
--- 
Detta kan förslagsvis redan utses vid planering inför ligan eller 
i samband med ligatävling. Vi har ett minimum på 5 domare. Och vid extremt 
många matcher som kan vara i Stockholmsområdet tex så får tävlingsledare ha 
dialog med DK om att tillsätta ytterligare domare efter behov. 
 
Ersättning 1000kr + resa för samtliga domare som utses. Samåkning ska 
tillämpas i högsta möjliga mån. 
 
Hur tänker styrelsen att kostnaden för detta ska täckas? 
DK lämnar förslag på att täcka kostnader.  
Kostnader i stora drag 
5 ' 1000kr = 5000kr vid varje ligatävling. 
ca 15 ligatävlingar per/år = 75000kr 
Ett påslag på medlems avg. med 30kr per ca 25 000 medlemmar = 75000Kr 
Annat förslag att dra in sponsring för domare med logga på tröjor. 
Men överlåter det till styrelsen att se över vilka avgifter/inkomster som går att 
höja för att få in detta.  
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Ytterligare förslagsvis vore det bra om DK kunde se till att fortbilda 
domarpoolen så att det råder konsensus mellan domare. Som tex det görs i 
IMMAF. Där skickar Marc Goddard ut 2-3 matcher som ska bedöma. Sen 
samlas vi på teams och diskuterar våra bedömningar. Vilket gör att vi blir mer 
samspelta. Detta gör vi ett par ggr per år, så det är inte allt för stor 
tidsuppoffring. Denna väl fungerande modell skulle vi vilja efterlikna. 
Förslagsvis vill vi ha ett krav på att domare i domarpoolen deltar i 
fortbildningen. 
 
 
3. Beslut ang. Jörgen Hambergs ansökan som professionell 
Matchmaker: 
 
DK beslutade att bifalla Jörgen Hambergs ansökan att bli matchmaker. Med 
rösterna 3–1 
 
 
4. Beslut ang. Mattias Sjödéns ansökan om att bli licensierad 
domare i Svensk Professionell MMA. 
 
Med separat möte utan Mattias Sjödén närvarande pga. jäv så 
beslutade DK att godkänna Mattias Sjödéns ansökan som Svensk Professionell 
MMA domare. 

5. Mötet avslutades. 
 

Justerat av:    Datum för justering: 

Mattias Sjödén  2022-05-09 


