Fighter Centre IF
Styrelseprotokoll nr 2/2020
Datum

Söndagen den 23 februari 2020

Tid

13.00 – 15.00

Plats

Loungen, Fighter Centre, Göteborg

Närvarande

Lena Olsson, Nathalie Lycén, Rickard Ramsten, Niklas Enander, Andreas Juhlin och
Per Liljekvist (fram till 14:45).

Frånvarande

Anna Johansson samt Martin Wallén. Amanda Vikingsson har avgått pga flytt till
annan stad.

Adjungerade

August Wallén

1. Föreningens vice Ordförande Lena Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Lena Olsson valdes till mötesordförande.
3. Rickard Ramsten utsågs till sekreterare för mötet.
4. Nathalie Lycén och Niklas Enander valdes till protokolljusterare.
5. Dagordningen godkändes.
6. August Wallén adjungerades.
7. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna, finns att läsa på
hemsidan.
8. Uppföljning av Trygg och Säker förening
Lena har lagt upp dokument och handlingsplan som styrelsen skall gå igenom. Arbetet
fortgår.
9. Uppföljning av SM i MMA
Mycket positiv feedback från alla besökare, enda invändningen var mot avsaknaden av mjuka
uppvärmningsytor. Allt inräknat en stor framgång.
10. Uppföljning – Riksidrottsförbundets krav om registerutdrag.
”Sunt förnuft” är enligt RF det som skall användas vid engagerandet av utländska
instruktörer. I övrigt saknas tydliga direktiv hur det skall hanteras om någon har skyddad
identitet, utländskt medborgarskap mm. Alla instruktörer som har svenskt medborgarskap
har lämnat in utdrag.
11. Uppföljning - Öppet hus
Alla lyckades presentera sin sport. En invändning var att MMA skall presenteras av de bästa
vi har, generellt borde detta gälla. Tydligare direktiv till samordnare kan råda bot på detta.
12. Uppföljning – Kampanj kring språkbruk
Nathalie och Per pratar mycket om tankar kring detta. Även bantning diskuterades.
Vikten av att det finns tydliga gränser för när vikt och bantning skall diskuteras öppet.
August belyste att det tyvärr är en viktig del av fullkontaktsport och vi måste kunna skilja på
de olika klasserna. Nästa instruktörskonferens kan vara ett bra forum att ta upp hur detta
skall hanteras och att instruktörer har ett ansvar hur man uttrycker sig i ärendet. Bra att skilja
på bör och skall samt belysning av konsekvenser när det kommer till sådant här är viktigt. En
önskan från Lena är att Sofia Göthe får jobba med det i föreningen, Lena kontaktar Sofia. Ett
förtydligande i instruktörshandboken är på sin plats då det är en enkel åtgärd, finns på RF:s
hemsida. Nathalie och Per tar fram text så att styrelsen kan fatta beslut nästa möte.

13. Uppföljning – Kickboxningstävling och materialinköp
Bordlägges till nästa möte.
14. Uppföljning – Terminsstart
Sammanfattning redovisades. Flera olika rekord denna termin men samtidigt behöver
mängden intresseanmälningar säkras för framtiden. Åtgärder diskuterades.
15. Uppföljning – Instruktörskonferens och upplägg
Ökat engagemang och styrning från Styrelsen diskuterades.
16. Disciplinärenden
Protokoll förs separat med hänvisning till personlig integritet.
17. Arvodering av Bidragsansvarig
Bidragsansvarig lägger ner mycket tid på detta och styrelsen bifaller ett arvode på ett halvt
prisbasbelopp per år.
18. Sponsorer – Vad är ok och inte
En hel del reagerade på ”Cannabis som kosttillskott” på SM. Det uppfattades som negativt av
funktionärer på vårt event. Diskussion fördes huruvida det är förenligt med vårt varumärke.
Till nästa möte skall en policy tas fram för sponsorer med mera.
19. Heel-hooks tillåtet eller ej på Westside
Hell-hooks är ej tillåtet på vanliga westside (nybörjartävlingen) och kommer inte att bli det.
Ett arbete för att minimera skaderisken bör fortgå löpande.
20. Revidering av beslut angående deltagande i D-klass inom Muay Thai
Styrelsen reviderar sitt beslut till att det är ok att tävla i D-klass inom Storgöteborg.
21. Årsmöte Fighter Centre IF
Lena Olsson kandiderar till posten som ordförande. De ekonomiska siffrorna är klara och
Andreas Juhlin gör en förvaltningsberättelse. Verksamhetsberättelse skall innehålla vad som
skett före och efter sammanslagning. Lena startar en tråd där respektive gren redogör för
framgångar mm.
22. Förbundsårsmöten
Lena, Martin, August och Rickard åker till Stockholm för SB&Ks, SMMAFs och SMTFs med
flera UF:s årsmöten. Delegationen har styrelsens stöd att rösta som man anser är mest
fördelaktigt för idrotterna ur föreningens perspektiv. 28 & 29 Mars har TKD möten och Niklas
kommer att delta på båda och har styrelsens stöd att rösta som han anser är mest
fördelaktigt för idrotten ur föreningens perspektiv.
23. Övriga Frågor
a) Gamla klubbkläder, August har köpt tillbaka dessa och har ett förslag att skänka dessa till
Stadsmissionen, styrelsen bifaller Augusts förslag.
b) Nathalie och Per har påbörjat arbetet med handlingsplan för incidenter. Arbetet fortgår.
24. Nästa möte
Planeras efter föreningens årsmöte.
25. Mötet avslutas
Lena tackade alla deltagare för visat intresse.
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