
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 4/2021  
 
Datum  söndagen den 18 april 2021 
 
Tid  11:30 – 12:10 
 
Plats  Sportkansliet, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande Anna Johansson, Lena Olsson, Andreas Juhlin, Niklas Enander, Besam Yousef  
                      och Jila Javanbakht.  
 
Frånvarande  Per Liljekvist och Martin Wallén 
 
Adjungerade August Wallén  
 

 
1. Föreningens ordförande Lena Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 

2. Lena Olsson valdes till mötesordförande.  
 

3. Jila Javanbakht valdes till mötessekreterare.  
 

4. Anna Johansson och Besam Yousef valdes till protokolljusterare   
 

5. Dagordningen godkändes  
 

6. August Wallén adjungerades till mötet  
 

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

 
8. Information runt Covid-19  

Inga nya restriktioner har trätt i kraft på grund av Covid-19 och rutinerna är fortsatt 
detsamma som tidigare. Kontroller genomförs kontinuerligt för att inte överskrida 
antalet tillåtna personer som får vistas i lokalerna samtidigt. August har dagligen 
kontakt med instruktörerna som ska rapportera antal deltagare på passen. August 
informerade om hur pandemin har påverkat medlemsantalet och hur det kan påverka 
föreningen långsiktigt. 
 

9. Rapport från årsmöte – SB&K  
Lena var på årsmötet för Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Lena informerade 
om mötet och proposition: stadgeändring - registrering av medlemmar i IdrottOnline. 
Ändringen skulle innebära att föreningarna måste registrera medlemssiffror två 
gånger per år. Bakgrunden är att vissa föreningars siffror inte överensstämmer 
mellan vad som rapporterats till SB&K och vad som registrerats i IdrottOnline. Detta 
innebär bland annat att de föreningar som anger högre siffror i IdrottOnline kan söka 
mer bidrag. Förslaget nedröstades.  

 
 



10. Rapport från årsmöte – MMA  
Lena och Andreas var på årsmötet för SMMAF. De informerade styrelsen om mötet. 
 

11. Rapport från årsmöte – Muay thai  
Lena var på årsmötet för Svenska Muaythai-förbundet och blev vald till ordförande i 
valberedningen tillsammans med två ledamöter (en man och en kvinna). Lena 
informerade styrelsen om mötet.  

 
12. Rapport från årsmöte – Kickboxning  

Anna var på årsmötet för Svenska Kickboxningsförbundet. Anna informerade 
styrelsen om mötet.  
 

13. Uppföljning – utvecklingskonferens för styrelsen  
Styrelsen beslutade att utvecklingskonferensen bör bokas efter att vi vet i vilken 
riktning pandemin är på väg.  
 

14. Uppföljning – Hantering av desinformation vid disciplinära åtgärder  
Bordläggs till nästa möte.  
 

15. Uppföljning – digitalt årsmöte  
Det fungerade bra men bättre med fysiska möten. Deltagarantalet var lågt men 
högre än 2020.   
 

16. Uppföljning - Införande av Barn & Ungdomskommitté  
Arbetet fortgår.  
 

17. Uppföljning - Fotografering och videofilmning på Centret  
Styrelsen godkände policyn för fotografering och videofilmning på Centret. Lena 
kommer justera texten och den kommer att postas i alla grupper och läggas till 
instruktörshandboken.   
 

18.  Uppföljning - Policys - Vilka har vi och vilka bör vi ha?  
Styrelsen gick igenom policys framtagna till FMT. Användning av tobak och 
alkoholkonsumtion i sociala sammanhang och utanför klubben diskuterades. I 
policyn står det att Centret ska arbeta för en minskad konsumtion av tobak och 
alkohol. Lena kommer att justera texterna för att passa Fighter Centre IF. 
 

19.  Uppföljning – Klubbkläder 
Inköp av 200 st t-shirts har planerats. August inväntar prisförslag för beställningen.  
 

20.  Disciplinärenden – sekretess 
Inga ärenden.  
 

21. Övriga frågor 
 a) Boxningsförbundets årsmöte – styrelsen beslutade om att inte skicka någon 
representant från föreningen till Boxningsförbundets årsmöte.  
 
b) Västsvenska Taekwondoförbundets årsmöte - Niklas ska delta och återkopplar 
till styrelsen.  
 

 
 



22. Nästa möte  
Nästa möte beslutades till 30 maj kl. 10:00 
 

23.  Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse.   
 
 

Ordförande 
 
 
………………………… 

Vid Protokollet 
 
 
………………………… 

Justerare 
 
 
………………………… 

 
 
 
………………………… 

Lena Olsson Jila Javanbakht Anna Johansson Besam Yousef 
 


