
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 1/2021 
 
Datum  torsdagen den 7 januari 2021 
 
Tid  18.20 – 19.40 
 
Plats  Loungen, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande Anna Johansson, Per Liljekvist, Lena Olsson, Nathalie Lycén, Besam Yousef, Nadia 

Deland Blomberg och Andreas Juhlin 
 
Frånvarande  Martin Wallén och Niklas Enander 
 
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. Besam Yousef 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  
Föreningens riktlinjer har justerats för att vara i linje med de senaste rekommendationerna 
från folkhälsomyndigheten. Utmaningar med att driva vår verksamhet under rådande 
pandemi kvarstår och vi står inför en tuff vår. 

 
9. Assisterande chefsinstruktör MMA 

Styrelsen beslutade att utse Besam Yousef till assisterande chefsinstruktör för MMA:n. 
 

10. Policy rörande stölder 
Juridiska kommittén har föreslagit att föreningen skall ha en policy som säger att alla stölder 
från centret skall polisanmälan. Föreningen råder även medlemmar som råkar ut för stöld 
att polisanmäla detta. 
 

11. Organisationsanalys 
August informerade styrelsen om arbetet som han har gjort med att analysera föreningen. 
 



12. Huvudadministratör för FCIF på FORA 
Styrelsen utsåg Hillevi Laurell till föreningens huvudadministratör på FORA. 
 

13. Passalens program Fritid för alla! 
Lena informerade om att föreningen har fått förfrågan från Passalen om programmet Fritid 
för alla! Där de erbjuder digital utbildning. 
 

14. Uppföljning – Hantering av desinformation vid disciplinära åtgärder 
Arbetet fortgår. 
 

15. Uppföljning – Klubbkläder 
På grund av pandemin och osäkerheten som råder parkerar styrelsen detta arbete till 
höstterminen 2021. 
 

16. Uppföljning - Utbildningskommittén – ytterligare medlemmar 
Arbetet fortgår. 

 
17. Uppföljning - Läroplaner samt krav och kriterier på instruktörer i kickboxning 

Möte med kickboxningens instruktörer hölls i mitten av december och de nya läroplanerna 
presenterades. 

 
18. Uppföljning – digitalt årsmöte  

Lena och Andreas fick i uppdrag att tillsammans rådgöra om det administrativa upplägget. 
Styrelsen beslutade att ha årsmötet via Teams den är 21 mars klockan 11.00. 
 

19. Disciplinärenden – sekretess 
Protokollförs separat. 

 
20. Per Capsulam: disciplinärende - sekretess 

Protokollförs separat. 
 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor hanterades under mötet. 

 
22. Nästa möte 

Nästa möte beslutades till söndagen den 21 februari klockan 11.00. 
 

23. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse. 

 
 
 

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

 
 
 
……………………………… 

Lena Olsson Anna Johansson Besam Yousef Per Liljekvist 
 


