FIGHTER CENTRE IF
Styrelseprotokoll nr 2/2019
Datum

Söndagen den 8 september 2019

Tid

14.00 -16.30

Plats

Kontoret, Fighter Centre, Göteborg

Närvarande

Lena Olsson, Nathalie Lycén, Anna Johansson, Niklas Enander, Martin Wallén och Per
Liljekvist.

Frånvarande Rickard Ramsten, Andreas Juhlin, Amanda Vikingsson (suppleant)
Adjungerade August Wallén, Jesper Gunnarsson, Alexandra Lancetta

1. Föreningens Vice Ordförande Lena Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat
2. Lena Olsson valdes till mötesordförande
3. Anna Johansson utsågs till sekreterare för mötet
4. Lena Olsson och Per Liljekvist valdes till protokolljusterare
5. Dagordningen godkändes.
6. Agust Wallén, Alexandra Lancetta, Jesper Gunnarsson adjungerades
7. Information om att förgående mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan
8. Tävlingsverksamhet på hemmaplan diskuterades tillsammans med Alexandra Lancetta som
var adjungerad till denna punkt.
a. Det fattades beslut om att det skall arrangeras 2 FMT Open (thaiboxningstävling) per
termin och dessa bör ligga i mitten och i slutet av varje termin på lämplig lördag.
Alexandra Lancetta utsågs av styrelsen till projektledare för FMT Open.
b. Vidare diskuterades förslaget om att arrangera en kickboxningstävling per termin. Anna
Johansson fick i uppdrag att presentera förslag på en projektledare från kickboxningen
som tillsammans med ett minimum av 7 funktionärer börjar arbeta med ett arrangemang.
Alexandra Lancetta kan användas som bollplank och man bör kontakta Svenska
Kickboxningsförbundet för hjälp att arrangera tävling.
c. Det fattades beslut om att Westside (MMA tävling) skall arrangeras en gång per termin på
lämplig söndag. Jesper Gunnarsson fick i uppdrag att projektleda Westside.
d. Det diskuterades också möjligheterna för att arrangera BJJ tävling men styrelsen kom
fram till att vi har för små utrymmen. Nathalie Lycén skall undersöka vidare om det finns
möjlighet att sam-arrangera tillsammans med andra lokala klubbar. Frågan om BJJ tävling
parkeras tills vidare.
9. Tävlingsverksamhet som kräver resa diskuterades tillsammans med Alexandra Lancetta som
var adjungerad till denna punkt.
Styrelsen tillsammans med August Wallén och Alexandra Lancetta diskuterade utmaningen
att få fler medlemmar och föräldrar till medlemmar engagerade i tävlingar på annan ort genom
att till exempel hjälpa till att köra, coacha och supporta de tävlande.
Det beslutades att föreningen i slutet av höstterminen skall samla alla instruktörer för en
utbildnings- och inspirationsträff. Styrelsen ger August Wallén i uppdrag att kolla på lämpliga
datum.

1/2

10. SM i MMA - Jesper Gunnarsson, som var adjungerad till denna punkt, informerade styrelsen
om SM i MMA 2019 som skall arrangeras av föreningen 25-26 januari 2020.
Det diskuterades om möjligheten till att även arrangera proffsmatcher på söndagen, vilket
styrelsen var positiva till.
Det behövs en arbetsgrupp som arbetar med arrangemanget och styrelsen bör vara
representerade.
Styrelsen beslutade om att ge Alexandra Lancetta Rickard Ramsten och Martin Wallén i
uppdrag att ingå i arbetsgruppen. Det beslutades även om att Lena Olsson skall tillfråga
Andreas Juhlin om han kan vara med.
11. Ansökan om medlemskap i ytterligare underförbund – August Wallén rapporterar till styrelsen.
Personuppgifter för nyckelpersoner i styrelsen samlas in för att meddela till budo-förbundet då
det är krav på att ha dessa för ordföranden och sekreteraren. Föreningen måste ha godkända
instruktörer och August skall göra de sista ansökningarna under följande måndag. Fighter
Centre IF har gått igenom hos både Skatteverket och Riksidrottsförbundet.
12. På grund av den känsliga karaktären protokollförs punkt 12 separat och publiceras inte.
13. Styrelsen diskuterade möjligheten att ta fram policys och handlingsplaner gällande disciplinära
åtgärder för föreningen. Då vissa av de gamla föreningarna har sådana dokument kom
styrelsen fram till att dessa skall postas i styrelsens interna grupp för vidare diskussioner.
14. Som övrig punkt tog Anna Johansson upp frågan om klubbkläder som medlemmar ur
kickboxningen önskat. Frågan parkeras tills vidare då arbetet med detta kommer starta först
nästa år.
15. Nästa styrelsemöte beslutades till klockan 13.00 söndagen den 13 oktober. Medtag gärna
lunch.
16. Mötet avslutas

Ordförande

Vid Protokollet

Justerare

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Lena Olsson

Anna Johansson

Per Liljekvist
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