
 

 

Mötet avser Styrelsemöte  i SMMAF 

Datum och tid 2023-01-19 

Typ av möte Styrelsemöte via Google Meets 

 

1. FORMALIA – Val av mötesordförande 

Styrelsen valde Rickard Ramsten till mötesordförande 

 

2. FORMALIA – Val av mötessekreterare 

Styrelsen valde Andreas Waldahl till sekreterare 

 

3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde Fernando Flores och Anna Löfgren till justerare 

 

4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet 

• Andreas Waldahl 

• Rickard Ramsten 

• Anna Löfgren. Går in som ordförande och har utslagsröst  

• 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. Inval av nya klubbar 

Styrelsen väljer in klubbarna Järva Kampsportsförening med instruktör Mohammad Babadivand 
Och Sensei Dojo Kampsport med instruktör Ricardo Chavez. 

 

7. Sanktioner 

4 sanktioner har godkänts. 
 

• FCR 15 den 25 februari i Stockholm med matchmaker och tävlingsledare Jörgen Hamberg. 

• Bulldog Fight Night 10 den 11 mars i Stockholm med matchmaker Patrik Hjulström och 
tävlingsledare Andreas Bodin. 



• ZPL 5 den 1 april i Göteborg med matchmaker Jesper Gunnarsson och tävlingsledare 
Andreas Juhlin 

• FCR 16 den 3 Juni i Västerås med matchmaker och tävlingsledare Jörgen Hamberg. 
 

 

8. Årstämma 

Årstämman kommer ske den 18 mars online. Mer detaljer kommer senare. Anna anordnar 
årsstämman. 

 

9. Domarutbildning 

Styrelsen beslutar att arvode för domarutbildningar är 400kr per deltagare för utbildarna och en 
engångs betalning för framtagande utbildningsmaterial på 20000kr. 

 

10. Återstartsstöd för media 

Styrelsen beslutar att återstartsstödet för media ska användas till att uppgradera hemsidan och 
filma SM. 

 

11. Återstartsstöd för ligan 

Styrelsen beslutar att alla arrangörer för ligan får ett stöd på 5000kr per event som arrangerades 
och 20000kr till klubben som arrangerar SM. 
 
6 domare ska tas in till SM och erhålla 1000kr i arvode och resa plus hotel. Andreas tar kontakt 
med domare. 
 
På grund av storleken på SM så kommer 2 tävlingsledare att vara på plats. 

 

12.Domartröjor  

Nya domartröjor har tagits fram. SMMAF kommer sälja dessa för 500kr+porto. Tröjor kan även 
upphämtas på ligatävlingar efter beställning. 

 

13. Allstars avstängning  

Styrelsen beslutar att Allstars anses har uppfyllt de krav som ställts på dem och kommer på prov 
att få börja tävla i svenska mma ligan igen. 

 

14.Resultat Ekonomi 

Andreas gick igenom nuvarande ekonomiska ställningen. 

 

15.Domare på ligatävlingar  

Styrelsen beslutar att satsa på att arvodera 3 erfarna domare på varje ligatävling för att stävja 
domarbristen på matchdomare. Arvode på 500kr och resa utgår. DK i samråd med tävlingsledarna 
tar fram domare för alla tävlingar under nästkommande år.  

 

  



16.Viktrabatt  

Styrelsen beslutar att DK ska undersöka riktlinjer kring viktrabatt för tävlingar som pågår under 
flera dagar 

 

Övriga Frågor 

Inga övriga frågor 

 

Mötet avslutas 

 

 

Datum 2023-01-19 

Ort Online 

 

Ordförande Sekreterare Justerare Justerare 

Rickard Ramsten Andreas Waldahl Anna Löfgren Fernando Flores 

 


