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Ordförande: August Wallén – Fighter 
Center IF (Göteborg)

Ledamot: Andreas Waldahl – Kaisho
Kampsports klubb (Helsingborg)

Ledamot: Fernando Flores – Renyi
(Umeå)

Ledamot: Henrik Blomgren –
Föreningen Coloseum Fightercenter
(Skövde) 

Ledamot: Madelein Fagerlind –
Djurgårdens IF (Stockholm) 

Suppleant: Petter Karlsson – Kingpin 
(Jönköping) 

Suppleant: Lisa Engelke - Endeavour 
(Linköping) 

Ledamot: Lena Olsson – Fighter Center 
IF – (Göteborg)



Ordförande – August Wallén

Yrke
Företagare

Förtroende uppdrag inom kampsport
Grundare av det Svenska MMA-förbundet.
Grundare av det Internationella MMA-förbundet.
Tidigare ordförande Svenska Budo & Kampsportsförbundet.



Ledamot - Andreas Waldahl

Yrke
Utvecklare på Resurs Bank
Kandidatexamen i datateknik

Förtroende uppdrag inom MMA
Nuvarande kassör i SMMAFs styrelse
Matchmaker inom Svenska MMA ligan
9 år som tävlingsledare inom Svenska MMA- ligan
9 år som supervisor 
Tidigare ordförande i tävlingskommittén
Amatördomare, dömt ca 250 matcher



Ledamot - Fernando Flores

Yrke
Jobbar som företagare samt med sociala insatser på bland 
annat ett HVB hem. Fernandos familj är även ett familjehem 
som tar hand om två placerade barn.

Jobbat för en ideell förening – Game Time – med mål att hjälpa 
ungdomar som kommit fel i livet att hamna på rätt spår. 

Förtroendeuppdrag inom MMA
Nuvarande styrelsemedlem för Renyi i Umeå.
Utövat MMA sedan år 2011.
Proffsutövare inom MMA sedan år 2014.



Ledamot - Henrik Blomgren

Yrke
Utbildad Stödpedagog Funktionsvariation.
Jobbar som stödpedagog inom LSS
Avtalsförhandlare samt styrelseledamot för kommunal Skövde. 

Förtroendeuppdrag inom MMA
Fd utövare 
Headcoach tävlingsgrupp Coloseum Fightcenter Skövde.
Styrelseuppdrag mellan 2016-2022 
Vice ordförande, och MMA- och tränaransvarig på Coloseum
Fightcenter. Lämnade styrelseuppdraget år 2023 för att 
fokusera på MMA-utvecklingen och bl a satsningar på att utöka 
kvinnliga utövare på klubben. 



Ledamot - Lena Olsson
Yrke
Scrum Master på Telia Company till vardags. 

Nuvarande förtroendeuppdrag inom idrotten
Team manager för seniorlandslaget SMTF
Ordförande Valberedningen SMTF
Ordförande Fighter Centre IF

Tidigare förtroendeuppdrag inom idrotten
Team manager för senior- och juniorlandslag SMTF
Ordförande Valberedningen SMTF
Tävlingsansvarig i SMTF (sanktioneringsansvar)
Kassör SMTF
Vice Ordförande Fighter Centre IF
Ordförande Fighter Muaythai

Lena är del av teamet som driver Zone Pro Leauge
där hennes roll är matchmaker för muaythai. Lena 
har varit med från start och ansvarat för att bygga 
upp teamet med funktionärer, läkare och domarkår 
med mera.

Vid Kampsportsgalan 2018 fick Lena utmärkelsen 
Årets ledare.



Ledamot - Madelein Fagerlind

Yrke
CRM Manager på Tre
Kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap.
Masterexamen inom kommunikationsvetenskap. 

Förtroendeuppdrag inom MMA
Tidigare ledamot i SMMAF´s styrelse i tre år.
Tidigare ledamot i Domarkommittén i två år. 
Nuvarande ledamot i IMMAF´s Women Commission. 
Första kvinna att döma i Saudi Arabien. 
Dömt ett flertal VM-mästerskap och EM-mästerskap på den högsta internationella nivån. 
Nuvarande (2023) ”Official of the year” – utmärkelse från Internationella MMA-
förbundet. 
Utbildare för nya domare i Sverige. 



Suppleant - Lisa Engelke

Yrke
Legitimerad sjuksköterska med snart 17 år i yrket varav 6 i chefsposition. I dagsläget
verksamhetschef inom privata vårdsektorn.
Bachelor of Science in Nursing

Kampsportsmeriter
1 SM-guld, amatör MMA,
1 VM-brons, amatör MMA
1 SM-silver, submission wrestling

Kompetens
Förmåga att arbeta i ett team
Kommunikation och presentation
Utredning av allvarliga händelser en Lex Maria och Lex Sarah
Gillar att skriva rapporter av olika slag.



Suppleant - Petter Karlsson

Yrke
Konsult inom mekanisk konstruktion
Kandidatexamen inom Mekanik

Förtroendeuppdrag inom MMA
Aktiv som tränande, tränare och ledare i över tjugo år.
Aktiv som domare i femton år
Varit aktiv i flertal städer och på olika klubbar

Goda kunskaper och egenskaper
Jobba efter regelverk och lagar (Compliance)
Processer samt struktur
God vana vid att ombytlig miljö/förutsättningar/arbetsuppgifter
Gillar få saker gjort och driva verksamhet framåt
Lösningsorienterad
I min yrkesroll blir jag ofta insatt i problemtyngda projekt och områden, med hög press på väg 
framåt och resultat.



Grunden för valberednings förslag 
Valberedningen har fokuserat på nedanstående områden i arbetet med att sätta samman förslaget till 
förbundsstyrelse:

• Personen har möjlighet att avsätta tid och engagemang för det aktiva arbete som krävs i förbundsstyrelsen.
• Personen har relevant kompetens och förmåga att bidra i förbundsstyrelsens arbete och beslut.
• Personen har tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag. Antingen professionellt och/eller inom förbunds-

/föreningsverksamhet.
• Personen har ett brett nätverk (inom och utanför sporten) som kan vara till fördel i förbundsstyrelsens arbete.
• Personen brinner för att utveckla förbundet och sporten på alla nivåer, samt är beredd att ta sig an de olika typer 

av arbetsuppgifter som behöver utföras.
• Personen är väl förtrogen med lagstiftningen som reglerar kampsporter och är beredd att aktivt verka för att 

förbundets tillstånd hanteras enligt alla gällande regler.

Valberedningen har även vägt in följande:

• Uppfyllande av ledamöternas geografiska spridning, könsfördelning (60/40), etnicitet samt ålder enligt SB&Ks
stadgar (6.1§).
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