
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 6/2020  
 
Datum  Söndagen den 4 oktober 2020  
 
Tid  10.00- 12.10 
 
Plats  Loungen, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande Anna Johansson, Per Liljekvist, Besam Yousef, Nadia Deland Blomberg, Martin 

Wallén, Niklas Enander, Lena Olsson och Andreas Juhlin 
 
Frånvarande  Nathalie Lycén 
 
Adjungerade August Wallén  
 
 
 

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. Martin Wallén och Per Liljekvist valdes till protokolljusterare. 
 

5. Dagordningen godkändes. 
 

6. August Wallén adjungerades till mötet. 
 

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

8. Träning för Parkinsonsjuka 
Styrelsen är intresserade av att i framtiden se över ett arbete med träning för Parkinson 
sjuka. Niklas Enander skall gå en utbildning inom taekwondon som kommer ta upp bland 
annat detta och kommer återkoppla till styrelsen efter utbildningen. 

 
9. Säljmodell – digitalt autogiro och BankId 

Styrelsen beslutade att fortsätta med samma säljmodell som vi haft höstterminen 2020 då 
modellen visat mycket positiva resultat i flera nivåer. 
 

10. Fighter Centre If – en hybridorganisation 
Informationspunkt från August. Kort diskussion om hybridorganisationer, paradoxalt 
ledarskap och så kallad vägräcken. 

 
11. Hantering av desinformation vid disciplinära åtgärder 

Styrelsen kom överens om att med hjälp av vår juridiska kommitté ta fram 
informationstexter om hur vi hanterar disciplinära åtgärder som vi kan posta på hemsidan. 
Per Liljekvist fick i uppdrag att ta med sig frågan till kommittén. 
 



12. Val av ytterligare medlem i juridiska kommittén 
Michael Neikter Nilsson valdes in till den juridiska kommittén 
 

13. Gala-arrangemang 
Styrelsen beslutade att Fighter Center IF skall söka sanktion för Muay Thai- och MMA-galor i 
Göteborg från 2021 och framåt.  
 

14. Arvodering av ansvarig för Instagram  
Styrelsen beslutade att ge kommunikationskommittén mandat att arvodera en instagram-
ansvarig. 
 

15. Strategi för långsiktig kvalitet 
Per Liljekvist har arbetat med ett strategidokument för att föreningen skall kunna arbeta 
hållbart, långsiktigt och vara så lite personbundna som möjligt. 
 

16. Utbildningskommittén – ytterligare medlemmar 
Önskan från kommittén att få in medlemmar med högre akademisk utbildning inom 
pedagogik och/eller medlemmar med erfarenhet av elitidrott. Styrelsen gav August i 
uppdrag att gå ut bland medlemmar med nyhet om att vi söker medlemmar. 
 

17. Kickboxning 
Kickboxningen tappar fler medlemmar per termin procentuellt än resten av centret.  
Styrelsen ger utbildningskommittén uppdrag att ta fram läroplaner och att i samråd med 
representanter från kickboxningen ta fram krav och kriterier för instruktörer. 
 

18. Uppföljning – hållbar sponsring 
Anna och Andreas har varit på digital kurs om hållbar sponsring och informerade resten av 
styrelsen om innehållet. 
 

19. Uppföljning - Samarbete med gymnasieskola med idrottsinriktning  
Arbetet fortgår. 
 

20. Uppföljning – uppstart Kommittéer 
De flesta kommittéer har nu startats upp och arbetet har påbörjats. Enda kommittén som 
ännu inte har startat upp är vår bidrags kommitté. Uppstartsmöte planerat till den 20 
oktober. 
 

21. Disciplinärenden – sekretess 
Inga nya ärenden har inkommit.  
 

22. Övriga frågor 
 

a) Samordningskommittén  
Styrelsen tog beslut om att avveckla samordningskommittén. 

 
b) Arbetsbelastning 

Viktigt att vi kommunicerar om vi får för mycket på vårt bord. 
 

c) Klubbkläder 
Arbetet är nu igång med att ta fram klubbkläder.  
 

d) Uppdatering kring budget för kickboxningstävling 
Anna uppdaterade styrelsen om hur arbetet med kickboxningstävling går. 



 
e) Enkät till medlemmar 

Nadia fick i uppdrag att tills nästa möte ta fram förslag på frågor som vi kan ha i en enkät 
till medlemmar för att få feedback.  
 

23. Nästa möte 
Beslutades till söndagen den 15 november 11.30 i loungen. 
 

24. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse. 

 
 
 

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

Lena Olsson Anna Johansson Martin Wallén Per Liljekvist 
 
 


