Fighter Centre IF
Styrelseprotokoll nr 4/2020
Datum

söndagen den 28 juni 2020

Tid

10:00-12:30

Plats

Loungen, Fighter Centre, Göteborg

Närvarande

Niklas Enander, Nathalie Lycén, Anna Johansson, Per Liljekvist, Lena Olsson,
Besam Yousef. Martin Wallén (från 10:27)

Frånvarande

Nadia Deland Blomberg och Andreas Juhlin

Adjungerade

August Wallén och Arash Javanbakht

1. Föreningens ordförande Lena Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Lena Olsson valdes till mötesordförande.
3. Anna Johansson valdes till mötessekreterare.
4. Per Liljekvist och Besam Yousef valdes till protokolljusterare.
5. Dagordningen godkändes.
6. August Wallén och Arash Javanbakht adjungerades till mötet.
7. Förgående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
8. Per Capsulam
a) Förslag om att hjälpinstruktörer förutom befintliga förmåner även skall få träna fler pass i
veckan utöver sina ordinarie pass med sin grupp avslogs av styrelsen.
b) Förslag om införande av kommittéer & utnämnande av ledamöter till dessa antogs av
styrelsen.
c) Styrelsen gav August Wallén och Lena Olsson i uppdrag att hantera föreningens
information och riktlinjer till följd av Covid-19.
9. Rutin för hantering av medlemmars brott mot kampsportlagen
a) Styrelsen beslutade att om en aktiv medlem i föreningen bryter mot kampsportslagen och
detta uppmärksammas inom tidsgränsen (i dagsläget) på två månader anmäls ärendet till
Riksidrottsnämnden.
b) Styrelsen beslutade även att om det framkommer att en medlem vid tidigare tillfälle brutit
mot kampsportslagen så skall ett samtal tas med medlemmen om vart vi som förening står
och för att informera om vår rutin om det uppdagas en incident i närtid.

10. Förfrågan om samarbete
Styrelsen beslutade att avböja förslaget om ett samarbete med MM Sports då
riksidrottsförbundet avråder från användandet av kosttillskott. August Wallén fick i uppdrag
att kontakta MM Sports.
11. Uppstart av Kommittéernas arbete
Då det finns minst en styrelsemedlem i varje kommitté fick denne i uppgift att sammankalla
kommittén och starta upp dess arbete. Kommittéerna kan efter sammankallandet
konstituera sig själva.
12. Nybörjarstart höstterminen 2020
Styrelsen tog beslut om att ställa in öppet hus för höstterminen på grund av den rådande
situationen med Covid-19. Reklamfilmer om hur ett pass kan se ut för varje idrott släpptes i
veckan och nästa vecka lanseras även möjligheten för digitalt autogiro som signeras med
bank ID.
13. Samarbete med gymnasieskola med idrottsinriktning
Styrelsen ställde sig positiva till att inleda samarbete med en gymnasieskola med
idrottsinriktning. Ärendet lämnas vidare till utbildningskommittén.
14. Samarbete med folkhögskola
Styrelsen ställer sig positiva till att inleda ett samarbete med en folkhögskola. Ärendet
lämnas vidare till utbildningskommittén.
15. Information om grupper, uppflyttning, nivåer och anpassning av träningen
Informationspunkt: På grund av Covid-19 kommer uppflyttning mellan grupper hanteras lite
annorlunda än tidigare år. Varje grupp behöver börja höstterminen med att repetera
kursplanen för gruppen under innan innevarande grupps kursplan börjar för att säkerställa
att grundläggande kompetens finns. Information om detta kommer gå ut till alla instruktörer
under instruktörskonferensen.
16. FMT Open
Styrelsen beslutade att även om det blir en ekonomisk förlust så skall föreningen arrangera
två planerade thaiboxningstävlingar under hösten. Styrelsen lämnare ärendet vidare till
tävlingskommittén.
17. Årshjul
Styrelsens medlemmar fick i uppdrag att skriva in viktiga händelser för varje specifik idrott i
årshjulet.
18. Utbildningskommittén
Informationspunkt: Per Liljekvist berättade att arbetet i utbildningskommittén har startat
med att ta fram och uppdatera läroplaner samt att kommittén kommer ta fram ett
strategidokument och presentera för styrelsen.
19. Årsmöten
Fighter Centre IF:s styrelse har varit representerade på följande förbunds årsmöten under
våren: Svenska Kickboxningsförbundet, Svenska Submission Wrestlingförbundet, Svenska
Muaythai förbundet, Svenska BJJ förbundet, Svenska MMA förbundet, Svenska Budo &
Kampsportsförbundet, Svenska ITF-förbundet och Svenska TKD förbundet. Fullmakt för att
representera föreningen på Svenska Jujutsuförbundets årsstämma gavs till Emil Gustafsson
från Nybro Kampsportscenter.

20. Uppföljning – Kampanj kring språkbruk
Arbetet fortgår.
21. Uppföljning – Kickboxningstävling och materialinköp
Styrelsen ger arrangemanskommittén i uppdrag att arrangera en kickboxningstävling under
hösten för att kunna säkerställa att föreningens medlemmar kan kvalificera sig för
Kickboxnings-SM som nästa år är förlagt till 29–31 januari 2021.
22. Disciplinärenden
Inga ärenden har inkommit.
23. Övriga frågor
a) Viktminskning och bantning bland medlemmar
Medicinska kommittén kommer på kommande instruktörskonferens informera
instruktörer hur de skall bemöta medlemmars frågor kring bantning och vikt.
b) Sponsorer
Anna Johansson, Niklas Enander och August Wallén utsågs av styrelsen till att börja
arbeta med utformningen av en policy kring sponsorer och sponsring.
c) Hyllor och krokar i gym
Förslag om att sätta upp hyllor och/eller krokar i gymmet skickas vidare till Lokal &
inventariekommittén.
d) Foto på instruktörer
Efter förslag beslutades det om att ta ett gruppfoto på instruktörerna vid
instruktörskonferensen och sätta upp i Loungen.
e) Klubbtävling BJJ
Arash Javanbakht fick i uppdrag att ta vidare frågan det behövs sanktion för en intern
klubbtävling i BJJ med bjj-förbundet.
24. Nästa möte
Beslutades till söndagen den 30 augusti 10.00 i loungen
25. Mötet avslutas
Mötesordförande tackade för visat intresse.
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