
 

 

Mötet avser Styrelsemöte  i SMMAF 
Datum och tid 2022-11-22 
Typ av möte Styrelsemöte via Google Meets 

 

1. FORMALIA – Val av mötesordförande 
Styrelsen valde Andreas Waldahl till mötesordförande 

 

2. FORMALIA – Val av mötessekreterare 
Styrelsen valde Andreas Waldahl till sekreterare 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 
Styrelsen valde Rickard Ramsten och Anna Löfgren till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 
Närvarande på mötet 

 Andreas Waldahl 
 Rickard Ramsten 
 Anna Löfgren 
 Fernando Flores. Går in som ledamot då ordinarie ledamot saknas 

Frånvarande 
 Måns Nilsson 
 Herolind Xhafolli 
 Matti Mäkelä 
 Sandra Meneses(Avgått) 

 
Styrelsen är beslutsfattande 

 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställdes enligt liggande förslag 

 

6. Domarutbildning 
Styrelsen har tagit beslut att ge Madeleine Fagerlind, Niclas Randqvist och Bobby Rehman i 
uppdrag att ta fram en poängdomarutbildning. Utbildning ska hållas på distans.   
 
Avgift för kursen ska vara 500kr/deltagare, varav 200kr/deltagare tillfaller utbildaren/utbildarna.  
 
Material som tas fram tillfaller styrelsen mot en engångssumma på 10000kr.  
 
Utbildarna får ensamrätt att utbilda domare i 1 år med start från Januari 2023. 
 
Utbildarnas kommer ta in nya utbildare efter första året.  



 
Deltagarna kommer ska ges möjlighet att svara på en deltagarenkät. 
Madeleine Fagerlind, Niclas Randqvist och Bobby Rehman väljs in delta i utbildningskommittén av 
styrelsen. 
 
Utbildningen avser att startas i Januari 2023. 

 

7. SM 2022 
Styrelsen har tagit beslut att SM 2022 kommer hållas 28-29 april 2023 i Skövde. Säsongen för 
MMA ligan kommer starta innan SM avgörs. 

 

8. Allstars 
Styrelsen beslutar att Allstars avstängnings kvarstår tillsvidare tills kraven är tillfredsställda 

 

9. Utfrågningar av domare på event 
Vid flertal tillfällen har domare blivit ifrågasatta om sina domslut under eller efter ett event. 
Styrelsen anser att dessa frågor ska riktas till styrelsen och inte till domarna. Rickard Ramsten 
diskuterar detta vidare med domarkommittén om lösning på problemet. 

 

10. Nya regler till amatörregelverken 
Styrelsen beslutar att Andreas Waldahl tar fram en arbetsgrupp för att vidareutveckla SMMAFs 
amatörregelverk. 

 

Övriga Frågor 
Inga övriga frågor 

 

Mötet avslutas 
 

 

Datum 2022-11-22 
Ort Online 

 

Ordförande Sekreterare Justerare Justerare 
Andreas Waldahl Andreas Waldahl Anna Löfgren Rickard Ramsten 

 


