Fighter Centre IF
Styrelseprotokoll nr 1/2020
Datum

måndagen den 6 januari 2020

Tid

17.00 – 19.10

Plats

Loungen, Fighter Centre, Göteborg

Närvarande

Lena Olsson, Nathalie Lycén, Anna Johansson, Martin Wallén, Per Liljekvist, Rickard Ramsten,
Niklas Enander och Andreas Juhlin

Frånvarande

Amanda Vikingsson har avgått pga flytt till annan stad.

Adjungerande August Wallén
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Föreningens Ordförande Rickard Ramsten hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Rickard Ramsten valdes till mötesordförande.
Anna Johansson utsågs till sekreterare för mötet.
Lena Olsson och Per Liljekvist valdes till protokolljusterare.
Dagordningen godkändes.
August Wallén adjungerades.
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Finns att läsa på hemsidan.
Trygg och säker förening: Arbetet fortgår.
Fighter Centre IF är nu vaccinerad mot doping.
HBTQ-utbildning: Hela styrelsen har genomfört utbildningen.
Instruktörshandboken delades ut till instruktörerna i samband med instruktörskonferensen den 9
december.
Arbetsgruppen och projektledare för MMA SM behöver ha tätare samtal så att vi kan arrangera ett bra
mästerskap. Rickard Ramsten fick i uppdrag att kontakta projektledaren Alexandra Lancetta för att
bistå med stöttning. Anna Johansson och Nathalie Lycén fortsätter kommunicera till medlemmarna
som utövar kickboxning och BJJ om att funktionärer till SM behövs.
Funktionärer och engagemang: Föreningen behöver få fler personer som engagerar sig och hjälper till
som funktionärer vid exempelvis tävlingar. Vi behöver nå ut till framförallt de personer som nyttjar
föreningens privilegier i och med att de skall engagera sig tillbaka. Styrelsen beslutade att alla skall
jobba med att få in funktionärer till framförallt SM i MMA.
Uppföljning av riksidrottsförbundets krav om registerutdrag: Majoriteten av instruktörerna har lämnat
in ett registerutdrag. Det saknas fortfarande några stycken och det är främst från nya instruktörer. Det
har uppkommit frågor om hur vi hanterar personer som exempelvis har skyddad identitet eller som
inte har ett svenskt personnummer. Styrelsen beslutade att Martin Wallén skall kontakta
riksidrottsförbundet och diskutera detta.
Samordnare för de olika idrotterna och deras uppgifter: Inför Öppet Hus i januari behöver de som är
samordnare för respektive idrott kontakta personer som kan visa upp idrotten. Styrelsen kom fram till
att vi skall skapa en facebook-grupp där styrelsen och samordnare är med. Styrelsen beslutade att
Lena Olsson skulle skriva till samordnarna i gruppen om att det är hög tid att börja förbereda sig inför
Öppet Hus.
Kampanj angående språkbruk: På grund av sjukdom och ledigheter har inget första möte kunnat hållas
ännu. Arbetet fortgår.
Idrottslyft till föreningens boxningssektion beviljades.
Anna Johansson informerade om att arbetet med arrangerande av kickboxningstävling fortgår. Då
datum för svenska mästerskapen i kickboxning inte är satt har det heller inte kunnat sättas ett datum
för en kickboxningstävling. I samband med första tävlingen kommer föreningen få utgifter för inköp av
tävlingsutrustning. Anna återkommer till styrelsen med en kalkyl på beräknade utgifter.
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19. Styrelsen diskuterade problemet med utrustning som försvinner från centret då vi arrangerar
tävlingar. Styrelsen beslutade att vid tävling skall all utrustning plockas undan från utrymmen där
funktionärerna inte har koll för att sedan sättas tillbaka vid genomförd tävling. Det är den
tävlingsledaren som ansvarar för att detta blir gjort.
20. August kommer att ta fram enklare t-shirts till både MMA- och Thaiboxnings SM. Frågan om nya
klubbkläder parkeras och tas upp igen fram mot våren.
21. Avstängningar, uppföljning samt nya ärenden. Inga nya händelser som resulterat i avstängningar
sedan förgående möte. Styrelsen behöver skapa rutiner för hur tidigare avstängda medlemmar skall
hanteras. När en person får återgå till träning kommer Nathalie Lycén eller Per Liljekvist att kontakta
Alexandra Lancetta så att receptionen får reda på att personen åter får deltaga i träning.
22. Sociala medier: Det har tidigare beslutats att Fighter Centre IF skall ha ett gemensamt instagramkonto.
Arbetet med att ta fram instruktioner och riktlinjer pågår. Tills det är klart kommer de olika idrotternas
instagramkonton att användas som innan.
23. Ställningstagande om medlemmar som tränar på annan klubb: Styrelsen diskuterade när vi har
medlemmar som utövar BJJ på Fighter Centre men tränar MMA på annan klubb. Styrelsen valde att
särskilja på medlemmar som tränar som motionärer och de som är tävlingsaktiva. Styrelsen tog
beslutet att för motionärer spelar det ingen roll om de tränar olika sporter på olika klubbar. Är det en
tävlingsaktiv kan det bero på nivå och grupptillhörighet. Styrelsen tog inget beslut i frågan om
tävlingsaktiva utan frågan parkeras till dess att det blir aktuellt.
24. Miljö och hygien BJJ: Styrelsen fattade beslut att alla medlemmar som utövar BJJ skall ha t-shirt eller
rashguard under sin GI.
25. Det beslutades att alla medlemmar skall betala tävlingsavgift på samtliga tävlingar som arrangeras av
Fighter Centre IF.
26. Taekwon-dons samordnare Niklas Enander har äskat om sponsring av kursavgifter för tre medlemmar
för seminarium i Korea. Styrelsen såg inga hinder för detta då vi långsiktigt säkrar kompetens.
Styrelsen beslutade att sponsra 3 personer från taekwon-do med kursavgifterna à €250. Niklas deltog
inte i belsutet.
27. Terminsstart: Reklam för terminsstart syns redan på sociala medier så som instagram och facebook.
Nu i veckan kommer även radioreklam och reklam kommer att finnas på spårvagnar.
28. Styrelsen beslutade att Fighter Centre IF:s årsmöte skall hållas den 8 mars klockan 14.00.
29. Instruktörskonferens: Vid nästa instruktörskonferens bör styrelsen synas mer. Styrelsen kan till
exempel informera instruktörerna hur vi bör arbeta med viktminskning och tävlingsförberedelser och
även presentera kommande verksamhetsår. Inget beslut fattades utan frågan tas upp vid nästa möte.
30. Tre styrelseledamöter var på SISU-utbildning om styrelsens arbete i december. Där diskuterades bland
annat swat-analyser och årshjul. Varje ledamot bör börja anteckna vad som händer under året i
respektive idrott så att vi kan sätta ihop ett gemensamt årshjul. Vi kan också få hjälp av SISU och be att
dom kommer till oss och hjälper oss att strukturera styrelsens arbete.
31. Organisationsstrukturen kommer att behöva utvecklas i framtiden något som kommer att diskuteras
på framtida möten.
32. Styrelsen beslutade att anställa Jonathan Thomas som BJJ-instruktör i föreningen (Fighter Centre IF).
Kostnaderna som uppstår för den anställde kommer att faktureras Fighter Centre AB. Omröstning har
skett digitalt och lagts till i protokollet enligt styrelsens beslut.
33. Nästa möte blir den 23 februari 13.00-15 preliminärt i loungen på Fighter Centre.
Ordförande

Vid Protokollet

Justerare

………………………………
Rickard Ramsten

………………………………
Anna Johansson

………………………………
Lena Olsson

………………………………
Per Liljekvist
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