Fighter Centre IF
Styrelseprotokoll nr 7/2020
Datum

söndagen den 15 november 2020

Tid

11.30-12.45

Plats

Loungen, Fighter Centre, Göteborg

Närvarande

Anna Johansson, Per Liljekvist, Lena Olsson, Nathalie Lycén och Andreas Juhlin.
Niklas Enander från 12.15

Frånvarande

Martin Wallén, Nadia Deland Blomberg och Besam Yousef

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. Andreas Juhlin 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. Information runt Covid-19, inklusive ekonomi från August
Vi ställs fortsatt inför utmaningar med att driva vår verksamhet under rådande pandemi.
9. Uppföljning – uppstart bidragskommittén
Andreas informerar att bidragskommittén nu har startat och man har börjat kolla över vilka
typer av bidrag som kan sökas.
10. Uppföljning – Hantering av desinformation vid disciplinära åtgärder
Arbetet fortgår.
11. Uppföljning – Klubbkläder
På grund av pandemin ligger transporterna från leverantörerna nere vilket gör att arbetet
för tillfället står stilla.
12. Uppföljning - Utbildningskommittén – ytterligare medlemmar
Arbetet fortgår.

13. Läroplaner samt krav och kriterier på instruktörer i kickboxning
Arbetet med läroplaner fortgår. Schema för våren är nu klart med vilka instruktörer som har
vilka pass och en instruktörsträff är inplanerad i december med kickboxningsinstruktörerna.
14. Avtackningar
Styrelsen planerar in avtackningar för att uppmärksamma de nyckelpersonerna som slutar
vid årsskiftet.
15. Hur håller vi kommittéerna igång över tid?
De styrelserepresentanterna som är med i de olika kommittéerna följer upp varannan eller
var tredje vecka så att arbetet fortlöper regelbundet.
16. Proposition till stadgeändring
Styrelsen beslutade att lägga en proposition till årsmötet:
a. Ordförande väljs på ett år och ledamöter på två år. Vid nästa årsmöte så kommer vi
behöva välja tre ledamöter på ett år och tre ledamöter på två år.
b. Förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet
för att styrelsen skall kunna återkomma med skriftligt svar inför mötet.
17. Fighter Centre ABs relation till Fighter Centre IF
Informationspunkt från August.
18. Digitala SISU-utbildningar
Lena informerade om två kostnadsfria digitala utbildningar från SISU som styrelsen bör gå
på. Finns även lämpliga utbildningar för medlemmar ur de olika kommittéerna.
19. Disciplinärenden – sekretess
Inga nya ärenden har inkommit.
20. Övriga frågor
a. Planera för att kunna ha årsmötet digitalt. Andreas Juhlin fick i uppdrag att kolla upp
lämplig plattform.
b. Städdag planeras in under juluppehållet.
c. Det kommer finns möjlighet att friträna under juluppehållet.
21. Nästa möte
Nästa möte beslutades till torsdagen den 7 januari 18.00
22. Mötet avslutas
Mötesordförande tackade för visat intresse.
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