Fighter Centre IF
Styrelseprotokoll nr 2/2021
Datum

söndagen den 21 februari 2021

Tid

11.00-13.00

Plats

Sportkontoret, Fighter Centre, Göteborg

Närvarande

Anna Johansson, Lena Olsson, Andreas Juhlin (till klockan 12.00), Martin Wallen,
Nathalie Lycén, Niklas Enander och Per Liljekvist

Frånvarande

Besam Yousef och Nadia Deland Blomberg

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. Per Liljekvist och Martin Wallen 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. Uppföljning – digitalt årsmöte
Kallelse till årsmötet är skickat till alla medlemmar. Mötet kommer att hållas digitalt via
teams och styrelsen bör sitta gemensamt i sportkontoret. Uppgifter som behöver göras inför
mötet har fördelats inom styrelsen.
9. Information runt Covid-19, restriktioner
Nya restriktioner har trätt i kraft sedan senaste styrelsemötet, men dessa har inte inneburit
förändring för centret. Vi har även kunnat släppa på fler tränande i de grupper där vi ser att
antalet är få. Information har skickats till de grupper som de gäller. Vi fortsätter på samma
sätt som innan med vara lyhörda mot förändringar i restriktionerna.
10. Information runt Covid-19, nybörjarstart
250-300 nya medlemmar började vid terminsstart. Nästan alla nybörjargrupper fylldes.
Anmälan till höstens platser har öppnat.

11. Policies
Som förening har vi inga tydliga policies. Styrelsen kom fram till att policies tidigare
framtagna till FMT kan användas och justeras dessa så att de passar Fighter Centre IF.
12. Fotografering och videofilmning på Centret
Styrelsen vill förtydliga att fotografering och filmning på centret inte är tillåtet utan
medgivande från dem som syns på bild. Den som fotar/filmar måste kommunicera att det
sker och varför det sker så att dem som syns i bild kan avgöra huruvida hen vill vara med
eller inte. Lena fick i uppdrag att skriva en policy kring fotografering och filmning på centret
som sedan skall postas i alla grupper och läggas till i instruktörshandboken.
13. Rapport från årsmöte - Svenska Taekwondoförbundet
Niklas rapportera om nuläget inom Svenska Taekwondoförbundet. ITF:s verksamhet rullar
på som vanligt. Extrainkallat årsmöte i Svenska Taekwondoförbundet på grund av
stadgeändringar.
14. Rapport från årsmöte - Distrikt Väst
Lena var på årsmöte för distrikt väst och blev vald till vice ordförande. Lena informerade
styrelsen om vad som togs upp på mötet.
15. Kommande årsmöten
Styrelsen beslutade att följande personer skall representera föreningen på kommande
årsmöten:
Lena och Andreas - Svenska Budo & Kampsportsförbundet - lördag 27 mars kl. 10.00
Nathalie - BJJ - Tisdag 16 mars 19:00
Lena, Andreas och August - MMA - Tisdag 23 mars 19:00
Per och Lena - MUAYTHAI - Lördag 13 mars 10:00
Anna - KICKBOXNING - Onsdag 17 mars 19:00
Man behöver anmäla sig till respektive årsmöte för att få rösträtt.
Nathalie fick i uppgift att fråga Linus Eklind om han är intresserad av att vara med på
årsmöte för SUBMISSION WRESTLING - Torsdag 11 mars 19:00
Datum för taekwondons årsmöte är ej satt ännu.
Andreas avvek från mötet 12.00
16. Uppföljning - Policy rörande stölder
Vi har generellt mycket få stölder på centret. Policy för hantering av stölder uppdateras
enligt punkt 11.
17. Uppföljning - Utbildningskommittén – ytterligare medlemmar
Frågan parkeras tills ett senare tillfälle.
18. Uppföljning – Hantering av desinformation vid disciplinära åtgärder
Arbetet fortgår.
19. Införande av Barn & Ungdomskommitté
Styrelsen beslutade att starta en kommitté för vår barn- och ungdomsverksamhet. August
fick i uppdrag att rekrytera lämpliga personer som kan ingå i kommittén. August fick också i
uppdrag om att göra en beskrivning av kommittén som vi kan posta på hemsidan.

20. Disciplinärenden – sekretess
Protokollförs separat
21. Diskussion om generationsväxling, pandemin och att ”starta om”.
På grund av pandemin har många fighters i fullkontaktsporter valt att sluta som
tävlingsaktiva. Detta gäller framförallt fighters i 30-års åldern. För att klara av
generationsväxlingar behöver vi som föreningen orka börja om vid generationsskifte och det
kan kräva stora insatser till hösten.
22. Övriga frågor
a. Styrelsen beslutade att finanseria årliga instruktörslicenser för upp till tre instruktörer
inom taekwondon.
b. Förslag om att den nya styrelsen åker på en utvecklingskonferens så snart det går när
pandemin har lagt sig. Styrelsen biföll förslaget.
c. August informerar styrelsen om marknadsplaner som han har gjort.
d. Nathalie tackades av ordförande för sitt engagemang i styrelsen då hon avgår vid
kommande årsmöte.
23. Nästa möte
Nästa möte beslutades till söndagen den 21 mars, efter årsmötet.
24. Mötet avslutas
Mötesordförande tackade för visat intresse.

Ordförande

Vid Protokollet

Justerare

………………………………
Lena Olsson
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Martin Wallen

………………………………
Per Liljekvist

