
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 5/2020  
 
Datum  söndagen den 30 augusti 2020  
 
Tid  10.00-12.00 
 
Plats  Loungen, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande Nathalie Lycén, Anna Johansson, Per Liljekvist, Lena Olsson, Besam Yousef, Nadia 

Deland Blomberg och Andreas Juhlin 
 
Frånvarande  Niklas Enander och Martin Wallén 
 
Adjungerade August Wallén och Emil Larsson  
 
 

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. Nathalie Lycén och Besam Yousef valdes till protokolljusterare 
 

5. Dagordningen godkändes 
 

6. August Wallén och Emil Larsson adjungerades till mötet 
 

7. Förgående mötesprotokoll genomlästes och lades till handlingarna, finns att läsa på 
hemsidan. 

 
8. Bidrag till Hamid 

Styrelsen beslutade att skänka ett belopp om 5.000 kr till Hamid Valizadeh då denne fått ett 
utvisningsbeslut och måste lämna landet. 

 
9. Digital kurs – hållbar sponsring 

Styrelsen beslutade att skicka Anna Johansson och eventuellt fler från styrelsen på digital 
utbildning om hållbar sponsring som anordnas av SISU. Anna fick i uppdrag att återkomma 
med datum till styrelsen samt koordinera med anmälning. 
 

10. Disciplinärenden 
Styrelsen tog beslut i uppkomna disciplinärenden men på grund av den känsliga karaktären 
och personuppgifterna protokollförs punkt 10 separat. 
 

11. Esbjörn Börjesson intresserad av att ingå i kommunikationskommittén 
Esbjörn Börjesson röstades in i kommunikationskommittén. 

  



12. Information – distansköplagen 
Informationspunkt. 14 dagars ångerrätt gäller normalt vid distansköpslagen. Då Fighter 
Centre bland annat har start- och slutdatum, fasta dagar och tider, stängda grupper och 
kursplaner för våra idrotter är vi ett undantag. 
 

13. Uppföljning - Rutin för hantering av eventuella brott mot kampsportlagen 
Diskussion kring underground matcher och hur vi som förening skall agera vid kännedom 
eller misstanke om någon av våra medlemmar deltar i otillåtna arrangemang.  
  

14. Uppföljning – Kampanj kring språkbruk 
Information från Per Liljekvist och Nathalie Lycén. De har kommit fram till att det räcker med 
en kompletterande text i instruktörshandboken. Nathalie fick i uppdrag att formulera denna 
text och skicka den till Alexandra. 
 

15. Uppföljning – Kickboxningstävling och materialinköp 
Lägesrapport från Anna Johansson. Då man kan söka bidrag för arrangerande av en 
kickboxningstävling från Svenska Kickboxningsförbundet beslutade styrelsen att föreningen 
skall göra det. Styrelsen beslutade också att föreningen skall arrangera en tävling även om 
det kan innebära en ekonomisk förlust. 
 

16. Uppföljning – BJJ-tävling 
Styrelsen gav Arash Javanbakht mandat att i samråd med arrangemanskommittén arrangera 
ett klubbmästerskap i BJJ. 
 

17. Uppföljning - Samarbete med gymnasieskola med idrottsinriktning 
August Wallén tar vidare kontakt efter nybörjarstarten. 
 

18. Uppföljning – Samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola 
Uppskjutet tills nästa termin på grund av rådande situation med Covid-19. 
 

19. Uppföljning – uppstart Kommittéer 
Alla kommittéer har ej startat ännu. Plan på uppstart av samtliga efter nybörjarstarten. 
 

20. Uppföljning – terminsstart 
Nybörjarstarten har gått över förväntan. Målet med 400 nya medlemmar har passerats och 
vi har nästan 500 nya medlemmar för höstterminen 2020.  
 

21. Uppföljning – Hantering av Covid-19 
Information och diskussion om hur läget ser ut angående Covid-19. Även om pandemin inte 
är över ännu kan vi se att vår hantering hittills har varit framgångsrik. Vi kommer att fortsätta 
i samma spår. 
 

22. Uppföljning - Utbildningskommitténs arbete med läroplaner samt strategidokument 
Per Liljekvist har bland annat haft möte med Farzad Farokmanesh och fått input på 
läroplanerna i thaiboxning. Möte med kickboxningens chefsinstruktör behöver ske för att 
även dessa läroplaner skall konkretiseras. Per har jobbat med ett strategidokument som 
kommer att läggas upp när det är klar. 
 
 
 
 



 
 

23. Övriga frågor 
a) Mailadresser 

Önskan om en egen mailadress för vissa i styrelsen att kunna mejla ifrån vid kontakt med 
medlemmar. De som behöver meddelar August Wallén. 

b) Klubbkläder  
Arbetet med att ta fram nya gemensamma klubbkläder kommer att påbörjas efter 
nybörjarstarten. 

c) Brist på mittsar i vissa hallar 
Om det saknas mittsar i vissa hallar kontakta August Wallén och informera om vad som 
behövs. Thaimittsar finns många renoverade och handmittsar kan behövas köpas in.  
 

24. Nästa möte 
Beslutades till söndagen den 4 oktober klockan 10.00 i loungen. 
 

25. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse. 

 
 
 

 
Ordförande Vid Protokollet Justerare  
 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

Lena Olsson Anna Johansson Besam Yousef Nathalie Lycén 
 
 


