PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2022-09-05 kl 19:30

TYP AV MÖTE

Styrelsemöte via Google Meet

1. FORMALIA – Val av mötesordförande
Styrelsen valde Måns Nilsson till mötesordförande.
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare
Styrelsen valde Andreas Waldahl pga vakans
3. FORMALIA – Val av en justerare
Styrelsen valde Fernando Flores till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet:
• Måns Nilsson, Ordförande
• Anna Löfgren, Ledamot
• Rickard Ramsten, Ledamot
• Andreas Waldahl, Ledamot
• Fernando Flores, Suppleant
Frånvarande:
• Matti Mäkele, Suppleant
• Herolind Xhafoli, Ledamot
• Sandra Meneses, Ledamot (lämnat styrelseuppdrag)

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. Ekonomi landslaget
Styrelsen via kassör kontaktar landslagsledare Besam Yosef för att få en
uppdaterad budget för 2022. Budgeten ska omfatta fasta kostnader och estimat
av rörliga. Kassör är behjälplig i arbetet. Budgeten bör vara inlämnad innan
EM.
8. Återstartsstöd
Kassör Andreas Waldahl presenterar budgetstatus och den redovisning som
lämnas till Budoförbundet inom kort.
9. Domarutbildning
Rickard Ramsten har å styrelsens vägnar fört diskussion med domarkommite
och intresserade utbildare och tagit fram ett förslag för fortsatt diskussion. Det
är fortsatt låsta positioner i vissa frågor varför representanter från
domarkommiten bjuds in till nästa möte för att en gång för alla lösa frågan vid
sittande bord. Rickard Ramsten kallar domarkommitén.

10. MMA-ligan dispenser
MMA-ligan har återkommande problem att finna domare till ligatävlingar. Ett
stort antal klubbar har dispens för att slippa kravet om domare till tävling.
Rickard och Andreas får i uppdrag att till nästa möte undersöka möjliga
lösningar på hur domarfrågan ska lösas.
11. MMA-ligan återkommande störningar vid tävling
Det har under en period inkommit flertalet klagomål från supervisors och
arrangerande klubbar rörande dåligt uppträde och störningar vid tävlingar i
MMA-ligan. I samtliga fall uppges de ansvariga tillhöra Allstars gym. Agerandet
är så allvarligt att styrelsen beslutar om reprimand för dålig uppträde. Andreas
Waldahl ansvarar för att ta fram och förmedla skriflig reprimand.

12. Sanktioner
BESLUT: Wolf fight promotion 4 får sanktion
BESLUT: Wolf fight promotion 5 får sanktion
BESLUT: Excellense 3 får sanktion
BESLUT: Fight club rush 14 får sanktion

13. Tävlingsrapporter
Arrangör av tävling är ansvariga för att inom en vecka efter tävling skicka in
tävlingsrapport. För att underlätta processen skapar smmaf en dedikerad
mailadress till vilken en digital kopia av rapporten ska skickas i samband med
den fysiska.
Många rapporter kommer in alldeles för sent vilket försvårar förbundets arbete.
Styrelsen enas om att återkommande förseningar kan påverka framtida
sanktioner.
14. Utbildning i föreningslära för nya kunder
BESLUT: Samtliga nyanslutna klubbar ska inom 6 månader genomgå SBK:s
utbildning i föreningslära för medlemskap i SMMAF.
15. Inval av nya klubbar
BESLUT: Bulldog MMA Self Made MMA ansökan om att ansluta sig till
SMMAF godkänns under förutsättning att en representant genomgår SMMAFs
kurs i föreningslära.
BESLUT: Self Made MMA ansökan om att ansluta sig till SMMAF godkänns.

16. Extradomare till ligatävlingar
Så länge domarbrist råder får matchmaker och tävlingsledare möjlighet att
erbjuda långväga domare reseersättning och 15kr/mil. Domarkommitens
ordförande rekommenderar domare som är lämpliga för uppdrag.
17. Domartröjor

Styrelsen ger Andreas Waldahl uppdraget att köpa in nya domartröjor.

18. Övriga frågor
Inga övriga frågor
19. Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte sker den 19/9 kl. 19:30
Ordförande tackar de närvarande och avslutade mötet 22:10.

DATUM

2022-09-05

ORT

Online

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Måns Nilsson

Andreas Waldahl

Fernando Flores

