PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2022-05-24 kl 20:00

TYP AV MÖTE

Styrelsemöte via Google Meet

1. FORMALIA – Val av mötesordförande
Styrelsen valde Måns Nilsson till mötesordförande.
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare
Pga vakans skriver Måns Nilsson tillfälligt protokoll.
3. FORMALIA – Val av en justerare
Styrelsen valde Anna Löfgren till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet:
• Måns Nilsson, Ordförande
• Anna Löfgren, Ledamot
• Rickard Ramsten, Ledamot
• Andreas Waldahl, Ledamot
• Matti Mäkele, Suppleant
Frånvarande:
• Fernando Flores, Suppleant
• Herolind Xhafoli, Ledamot

Styrelsen beslutsmässig.

5. Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde det liggande förslaget till dagordning med några tillägg
under ”Övriga frågor”.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll läses igenom och läggs till handlingarna.
7. Funktioner och talespersoner i styrelsen
Ordförande: Måns Nilsson
Vice ordförande: Anna Löfgren
Sekreterare: Vakant
Kassör: Andreas Wahldahl
Barn- och ungdomsansvarig: Anna Löfgren
Kontaktperson utbildningsfrågor: Rickard Ramsten
Kontaktperson antidopningsfrågor: Rickard Ramsten
Kontaktperson hantering av medlemsansökningar: Andreas Wahldahl
Kontaktperson kommunikationsfrågor gällande internationella mästerskap:
Måns Nilsson
Kontaktperson domarkommitén: Rickard Ramsten
Kontaktperson tävlingskommitén: Andreas Wahldahl
Kontaktperson barn&ungdomskommitén: Anna Löfgren
De övriga kommitéerna ska ses över till nästa möte för att utreda huruvida de
ska fortsätta vara kommité, och vilket syfte de i sådana fall fyller.

8. Vår kommunikation
Vår ambition är att utöka kommitéernas inflytande och mandat i de frågor de
har att hantera. Med det kommer ett ökat ansvar för att etablera en hållbar
arbetsprocess präglad av tydlighet och god kommunikation mellan styrelser
och kommitéer.
Möten pågår med vår kommunikatör för att sätta plan för sommaren och
höstens externa kommunikation. Måns fortsätter samtal och återkommer med
förslag på strategi och kommunikationsplan.
Styrelsen ombeds även att i egenskap av styrelsemedel nätverka i högre
utsträckning och på så vis öka kunskapen om förbundet, vårt arbete och

medlemmarnas roll. I ljuset av detta avser vi även utöka nyhetsflödet på
hemsidan och ha denna som en bas för de uttag som görs till sociala kanaler.

9. Ekonomi – intäkter och utgifter
Kassör Andreas Wahldahl går igenom budgetläget. Ekonomin ser ljus ut och vi
har goda möjligheter till relevanta satsningar. Kassör har kontaktat samtliga
medlemsklubbar för att informera om de pengar som ligger öronmärkta för
dem. Diskussion om villkoren för de pengar som måste användas under 2022.
Anna Löfgren och Andreas Wahldahl sätter sig gemensamt för att undersöka
regelverk och juridiska villkor för förbundets ekonomi.
Läget rent allmänt är att vi behöver göra investeringar nu. Dedikerad
diskussionen för detta planeras till nästa styrelsemöte.

10. Sanktion tävlingar
Västerås Fight Club söker sanktion för FCR 13, 2022-08-27 i Stockholm.
BESLUT: tävlingen sanktioneras.
Fighter Centre IF söker sanktion för Zone Pro League #4, 2022-11-26 i
Göteborg.
BESLUT: tävlingen sanktioneras.
Gorilla fight night 2 har också lämnat in ansökan.
Beslut om sanktion flyttas till kommande slack-möte då vi behöver granska
ansökan närmare.

11. Övriga frågor
•

Ny idrott i förbundet.
Cantalago BJJ ansöker om MMA som ny sport.
BESLUT: SMMAF godkänner ansökan.

•

Möteskalender styrelsemöten.
Ordförande föreslår månatliga möten via Google Meets. Nästa
styrelsemöte sker då den 28/6 2022. För att hantera saker mellan
mötena föreslås ett stående Slack-möte mellan ordinarie möten. Nästa
slackmöte sker den 7/6 2022 kl. 19:00. Kallelse och dagordning utgår
fem dagar i förväg.

•

Återkoppling, förbundansluten utövare som på sociala medier skriver att
hen ska delta i illegalt event.
Anna Löfgren skrev på styrelsens uppdrag ett brev till utövaren för att
förklara såväl juridiska omständigheter som en vänlig påminnelse om
SMMAFs syn på illegala arrangemang. Utövaren har återkopplat att det
aldrig var allvarligt menat samt tagit ned alla poster som berör ämnet.
Ärendet avslutas därmed i positiv ton.

12. Mötes avslutas
Ordförande tackar de närvarande och avslutade mötet 21:36.
DATUM

2022-05-24

ORT

Online

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Måns Nilsson

Måns Nilsson

Anna Löfgren

