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Fighter Centre IF 
Styrelseprotokoll nr 3/2019 

Datum Söndagen den 13 september 2019 

Tid 13:00-15:20 

Plats Kontoret, Fighter Centre, Göteborg 

Närvarande Lena Olsson, Nathalie Lycén, Anna Johansson, Andreas Juhlin, Martin Wallén, Per 
Liljekvist, Amanda Vikingsson (lämnade 14.45), Niklas Enander (lämnade 14.55) och 
Rickard Ramsten (lämnade 15.05). 

Frånvarande   

Adjungerade August Wallén 

 

1. Föreningens Ordförande Rickard Ramsten hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

2. Rickard Ramsten valdes till mötesordförande. 
3. Anna Johansson utsågs till sekreterare för mötet. 
4. Nathalie Lycén och Anderas Juhlin valdes till protokolljusterare. 
5. Dagordningen godkändes. 
6. August Wallén adjungerades. 
7. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Finns att läsa på hemsidan. 
8. Trygg och säker förening samt framtida policys för föreningen diskuterades. I och med att 

FMT har varit certifierad som en trygg och säker förening tidigare, beslutade styrelsen att 
Lena Olsson är ansvarig för att kolla upp hur vi går till väga för att även arbeta med detta i 
Fighter Centre IF. 

9. Vaccinering mot doping – Föreningen är sedan tidigare vaccinerad mot doping. Det skall gå 
att förnya. Styrelsen utsåg Rickard Ramsten till att följa upp med förbundet om hur vi kan 
förnya detta. 

10. Styrelsen diskuterade möjligheterna att gå en HBTQ-utbildning. Utbildningen görs online och 
tar ca 1,5 timma att genomföra. August Wallén fick i uppdrag att kontakta utbildaren för att 
beställa kursen för 9 deltagare. Styrelsen beslutade att samtliga styrelseledamöter skall gå 
utbildningen till nästa styrelsemöte. 

11. Det informerades om en SISU-utbildning för styrelser som hålls i Göteborg i december. Det 
beslutades om att tre personer från styrelsen (Anna Johansson, Anderas Juhlin och Lena 
Olsson) skall gå utbildningen.  

12. Information om instruktörsträff i december. August Wallén informerade styrelsen om att en 
instruktörsträff kommer att ske måndagen den 16 december. Alexandra Lancetta har lämnat 
ett utkast till instruktörshandbok till styrelsen för feedback. Instruktörshandboken kommer att 
presenteras på instruktörsträffen.  

13. Anställdas arbetsbelastning. August Wallén informerade om att beslut som föreningen tar som 
påverkar de anställdas arbetsbelastning först måste förankras med Fighter Center AB. 
Det beslutades om att styrelsen skall prata med August Wallén, i egenskap av VD för Fighter 
Center AB, innan beslut som involverar personal tas. 

14. Registerutdrag av alla instruktörer. Det informerades om att Riksidrottsförbundet har beslutat 
att alla instruktörer som hanterar barn (personer under 18 år) måste lämna in ett begränsat 
registerutdrag från och med 1 januari 2020. Det beslutades att Nathalie Lycén och Alexandra 
Lancetta kommer att ansvara för kontrollen av registerutdrag. Alla instruktörer lämnar ett 
fysiskt dokument som efter kontroll ges tillbaka eller förstörs. Styrelsen beslutade att deadline 
för inlämning av registerutdrag för instruktörer är 30 november 2019 och Alexandra Lancetta 
och August Wallén fick i uppdrag att informera instruktörerna. 
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15. På grund av den känsliga karaktären protokollförs punkt 15 separat och publiceras inte. 
16. Förändringar inom kickboxningssektionen informerades av August Wallén. Martin Koll, 

nuvarande chefsinstruktör, samordnare och tävlingsansvarig kommer till våren 2020 behöva 
trappa ner sin inblandning och kommer såldes endast ha kvar rollen som chefsinstruktör. 
Samordnare och tävlingsansvarig behöver därför delegeras ut till andra personer.  
Styrelsen gav Anna Johansson i uppdrag att prata med Martin Koll och lämna ett konkret 
förslag vid nästa mötestillfälle. 

17. Delegation till årsmöte SB&K. Det diskuterades att Fighter Center IF bör skicka en delegation 
till nästa års årsmöten. Förslagsvis går olika personer på underförbundens möten för att 
sedan gemensamt gå på SB&K:s årsmöte. De styrelseledamöter som åker på årsmötet kan bli 
bjudna på biljett till Kampsortsgalan. Inga beslut togs och frågan behandlas vid nästa 
styrelsemöte. 

18. Kontanthantering och autogiro på Fighter Centre: 
a. Det diskuterades att sluta med kontanthanteringen i receptionen på grund av personalens 

säkerhet och rånrisk. Styrelsen stödjer en kontantfri arbetsmiljö. 
b. Det diskuterades att ha autogiro obligatoriskt även för nybörjare. Det är i linje med hur 

övriga gymmedlemskap betalas och underlättar administrationen. Styrelsen stödjer detta. 
19. SM i MMA. Styrelsen beslutade att outsourca marknadsföringen till samarbetspartner. 

Styrelsen önskar i detta fall ett tydligt kontrakt med samarbetspartnern. Styrelsen beslutade att 
inte ha några proffsmatcher detta SM. 

20. Fullkontakts-matcher i Thaiboxning. Efter önskemål diskuterades förutsättningar för 
medlemmar som vill gå fullkontaktsmatcher i Thaiboxning. Styrelsen fattade beslut om att en 
förutsättning för att få tävla i fullkontakt i thaiboxning är att man är placerad i tävlingsgruppen. 

Ordförande Rickard Ramsten lämnade mötet och Vice ordförande Lena Olsson tog över klubban 

21. Tävlingar i Thaiboxning. Generellt behövs fler och mer engagerade funktionärer. Det bör 
också sättas högre krav på medlemmar som skall tävla. Styrelsen gav Lena Olsson, August 
Wallén och Per Liljekvist i uppdrag att komma med förslag. 

22. Informationspunkt angående MMA-match den 12 oktober. En medlem mottog sex slag mot 
huvudet efter att gonggongen gått. Protest är inskickad. 

23. Kickboxningstävling. Anna Johansson har samlat ihop ett par intresserade funktionärer för att 
planera arrangerandet av en kickboxningstävling. Uppstartsmöte hålls söndag 26/10. Anna tar 
kontakt med Alexandra Lancetta gällande datum för tävling. 

24. Laganda, teamwork. Det diskuterades om att vi har en utmaning med vår föreningskultur 
gällande engagemang. Styrelsen bör även sätta krav på instruktörer om vilken typ av 
information de behöver delge sina gruppmedlemmar på sina pass. Styrelsen gav Lena Olsson 
att skapa en tråd i styrelsens Facebookgrupp som handlar om laganda där vi vidare kan 
diskutera och lära oss av de som lyckas med engagemanget. 

25. Nästa styrelsemöte är klockan 14:00 söndagen den 24 november.  
26. Mötet avslutades 

 

Ordförande Vid	Protokollet Justerare  
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