
	

1/2	
	

Fighter Centre IF 
Styrelseprotokoll nr 4/2019 

Datum Söndagen den 24 november 2019 
Tid 14.00 -16.30 
Plats Kontoret, Fighter Centre, Göteborg 
Närvarande Lena Olsson, Nathalie Lycén, Anna Johansson, Martin Wallén, Per Liljekvist, Rickard 
 Ramsten och Niklas Enander. Andreas Juhlin anlände klockan 15.00 (punkt 17). 
Frånvarande Amanda Vikingsson 
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. Niklas Enander och Martin Wallén 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 - Arbetet fortgår. 
9. Vaccinering mot doping – Föreningen är sedan tidigare vaccinerad mot doping och detta bör 

förnyas. Diskussion om hur vi skall arbeta med detta aktivt i framtiden. Styrelsen beslutade att 
Rickard ordnar med förnyandet av vaccination mot doping tills nästa gång och övriga frågor 
tas efter det. 

10. Instruktörshandbok. Styrelsen skall läsa och komma med feedback så att detta kan 
kommenteras innan den presenteras på instruktörsträffen. Det som står i 
instruktörshandboken skall faktiskt vara tillämpbart.  

11. Anställdas arbetsbelastning – August informerade om att han tycker det fungerar bättre efter 
beslutet att styrelsen diskuterar med Fighter Centre AB innan något som rör de anställda 
klubbas. 

12. Utdrag ur belastningsregistret - Vi väntar fortfarande registerutdrag från drygt hälften av våra 
ca 70 instruktörer. Sista datum är satt till 30 november och Alexandra Lancetta kommer att 
personligen kontakta dem som inte har lämnat in ännu för att få dem att göra det.  

13. Förändringar i Kickboxningssektionen – Martin Koll blir kvar som chefsinstruktör. Anna 
Johansson tar över som tävlingskoordinator och Liza Askoldova tillträder som samordnare 
under första halvan av 2020. Vidare diskussion om att styrelsen behöver bena ut vad de olika 
rollerna innebär. Nathalie Lycén fick i uppdrag att prata med Martin Koll (kickboxning) och 
Johan Adolfsson (BJJ) om hur de ser på rollen som samordnare.  

14. Kampanj angående språkbruk – Flertalet personer har reagerat på spårbruk på klubben. På 
klubben, liksom i vardagen och i skolan, blir det allt hårdare. Vi på Fighter Centre vill ha en 
fostrande roll där vi tar tag i ungdomars språkbruk i ett tidigt stadie. Styrelsen utsåg Per 
Liljekvist och Nathalie Lycén som ansvariga för att bilda en grupp för att kunna arbeta med 
språkbruket på centret och fråga Maria Hägg om hon vill ingå i denna arbetsgrupp.   

15. Ansökan om stöd för boxningssektionen. Nystartade boxningsklubbar kan få bidrag ifrån 
boxningsförbundet. Styrelsen beslutade att vi skall söka bidrag för boxningssektionen. 
När Fighter Centre IF har fått förnyad vaccination mot doping kontaktar Richard Ramsten 
Jesper Gunnarsson, som är ansvarig för att söka olika typer av stöd och bidrag, för att ansöka 
om uppstartsstöd för boxningen. 

16. Donation av gammalt material.  
Fighter Centre har egen ideell verksamhet där vi erbjuder personer gratis träning och vi har 
själva haft kostnadsfri träning för tex flyktingar. Vi har fått förfrågan om att donera material till 
annan ideell verksamhet. Styrelsen beslutade enhälligt att vi inte donera material till andra 
verksamheter utan fortsätter lägga resurserna på föreningens egen verksamhet. 
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17. Information från Lena Olsson, Per Liljekvist och August Wallén angående tävlingar i 
Thaiboxningens-sektionen. Många tävlande ligger kvar länge och kör i D-klass och åker på 
tävlingar på annan ort, istället för att delta på våra egna tävlingar, vilket tar mycket resurser i 
form av tid, pengar och engagemang:  
• Det föreslogs att Fighter Centre IF:s medlemmar endast skall gå D-klass i thaiboxning på 

våra egna tävlingar, FMT Open, som hålls 4 gånger per år. Styrelsen röstade enhälligt 
igenom detta förslag. 

• Det föreslogs också att inom thaiboxningen återinföra matchförberedande sparring och 
även involvera kickboxningen vid dessa tillfällen. Det planerades att första tillfället skall 
vara den 1 februari. Styrelsen röstade enhälligt igenom även detta förslag.  

18. Landslagsrepresentant som avböjt mästerskap. En av föreningens landslagsrepresentanter 
har fått bidrag från föreningen för att åka och delta i VM men har på grund av personligt 
ideologiska skäl valt att inte delta i detta mästerskap som utspelar sig i Turkiet. Även om 
styrelsen förstår hens ställningstagande och sympatiserar med hens beslut så kan vi som 
idrottsklubb inte stå bakom politiska beslut. Då UD inte avråder för at resa dit behöver vi även 
gå i linje med deras rekommendationer. Styrelsen beslutade därmed att hen blir 
återbetalningsskyldig för det bidraget som föreningen givit hen. Anna Johansson fick i uppdrag 
att meddela hen om styrelsens beslut och informera om hur återbetalningen bör gå till. 

19. Funktionärer – vad kan vi ställa för krav för att låta medlemmar tävla? Styrelsen diskuterade 
om hur vi skall få ett smidigt maskineri med funktionärer och coacher och kom fram till att om 
man skall få nyttja klubbens privilegier med betalda omkostnader vid tävling så skall det visas 
ett engagemang tillbaka till föreningen genom att ex gå domarutbildning, följa med som coach 
eller funktionär vid event, hjälpa till vid öppet hus/städdagar. Om inte egna idrotten har något 
kommande event kan man hjälpa i andra idrotter då vi är i samma förening. Styrelsen 
beslutade att för att vara aktivt tävlande och motta ekonomiskt bidrag från föreningen måste 
man ge tillbaka till föreningen i form av engagemang.  

20. Genomgång av hur man får tillbaka pengar för utlägg – August informerade att om det går att 
fakturera föreningen så är det bäst (faktura skall vara ställd till föreningen). Annars så får man 
lägga ut själv och lämna in ett kvitto och en utläggsrapport.  

21. Laganda och teamwork – Genomsyrar mycket av det vi redan pratat om på andra punkter. 
Arbetet fortgår. Begränsad upplaga av nya coach- och fighterströjor kommer att tryckas upp till 
MMA & Thaiboxnings SM. Övriga klubbkläder hanteras senare. 

22. Styrelsen diskuterade de senaste avstängningar och följde upp utfall av dessa. 
23. Sociala medier – informationspunkt från August. Det går inte att byta namn på Gladius MMA:s 

Facebook sida på grund av bugg. August testar regelbundet och försöker nå Facebook. 
Förslag att alla idrotters instragram slås samman så att vi får mer aktivitet. En eller två 
personer i varje idrott får lösenord för att kunna hålla det levande. Styrelsen deslutade att vi 
skall ha ett gemensamt instagramkonto. 

24. Övriga punkter 
a) Protesten (se punkt 22 i förgående protokoll) som lades in nekades. Detta är styrelsen 

mycket missnöjda med då regelverket och reglerna inte har följts.  
b) SM i MMA – informationspunkt. Förberedelserna går bra och planerandet är i full gång. 

Har många intresserade och arbetet fortgår som det skall och vi ligger bra till i 
planeringen. 

c) Årsmöte SBK 21 mars 2020. Vi åker upp på fredagen och hem på söndagen. Fighter 
Centre IF bör ha flera personer som åker, då det behövs representanter på flera parallella 
årsmöten. Per Liljekvist, Rickard Ramsten och August Wallén har hittills anmält intresse. 

25. Nästa styrelsemöte beslutades till klockan 17.00 måndagen den 6 januari. 
26. Mötet avslutas 

Ordförande Vid	Protokollet Justerare  
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