
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 5/2021  
 
Datum   söndagen den 6 juni 2021 
 
Tid   11:30 – 12:45 
 
Plats   Sportkontoret, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande  Anna Johansson, Lena Olsson, Niklas Enander, Martin Wallén, Per 

Liljekvist och Jila Javanbakht.  
 
Frånvarande  Besam Yousef och Andreas Juhlin 
 
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 Martin Wallén 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 
Ändringar kring restriktionerna är på gång. Begränsningen per kvadratmeter kommer 
att försvinna efter 15 juli. Vi fortsätter med de restriktioner som finns fram till 4 juli och 
nästan termin kör vi som vanligt. 
 

9. Rapport - Västsvenska Taekwondoförbundets årsmöte  
Niklas var på Västsvenska Taekwondoförbundets årsmöte. Niklas rapporterade om 
årsmötet.  
 

10. Rapport – Zone Pro Leauge  
Arbetet fortgår med första galan planerad den 25 september. Publik kommer att kunna 
närvara vid galan. Vi har ett stort samarbete med Stampen Media och GP kommer att 
uppmärksamma kampsport inför och under galan.  
 

11. Uppföljning – Hantering av desinformation vid disciplinära åtgärder  
Per sammanställer texterna som ska läggas till instruktörshandboken. 
 
 



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

13. Uppföljning - Policies - Vilka har vi och vilka bör vi ha?  
Lena uppdaterar dokumenten till nästa möte. 
 

14. Uppföljning – Klubbkläder  
Klubbkläder har beställts. 
 

15. Uppföljning – SM i muaythai 2021 
Lena informerar om SM i Muay Thai 2021. Vi hade 4 tävlanden och tog hem ett guld, 
ett silver och ett brons. August informerar om organisationen av galan som gick bra 
och var välfungerande.  
 

16. Karate på Fighter Centre  
Styrelsen ställer sig positiv till att starta Karate på centret och att vi ansöker om 
medlemskap i Svenska Karateförbundet. Träningen är planerad att starta hösten 2021 
med två nybörjarpass i veckan.  

 
17. Tävlingar på Fighter Centre 

Styrelsen ställer sig positiv till att arrangera tävlingar under hösten. Anna och Lena 
tittar på datum för två FMT Open och en kickboxningstävling. West Side - frågan om 
datum skickas till Jesper Gunnarsson.  

 
18. Återanställa tävlingskoordinatorer  

Styrelsen beslutar om att återanställa tävlingskoordinatorer. Frågan går först till de 
som hade en anställning före pandemin. Om någon av dem tackar nej kommer 
rekrytering av nya tävlingskoordinatorer att ske. 
 

19. Utskick till gamla medlemmar 
För att öka medlemsantalen och kompetensen på centret har bland annat utskick 
skickats till gamla medlemmar. August informerar om hur pandemin har påverkat 
medlemsantalet och centret samt vilka insatser som görs för att öka antalet 
medlemmar inför höstterminen.  

 
20. Disciplinärenden  

Inga ärenden.  
 

21. Övriga frågor  
 
A. BJJ tävling  

Styrelsen ställer sig positiv till att arrangera en BJJ tävling under hösten. August 
kontaktar Arash Javanbakht och Devid Di Porto som kommer att organisera 
tävlingen. Ett arvode kommer att betalas ut till de som organiserar tävlingen.  

 
B. Fråga till styrelsen från tidigare medlem angående fryst kort 

• Avtalsparten är bolaget och inte föreningen, då autogiro tecknas med bolaget 
och inte med föreningen 

• Styrelsen har förtröstan för personalen som har hanterar dessa ärenden 
• Är man som medlem missnöjd med hanteringen av ett ärende har man 

möjlighet att vända sig till ARN 
 



 
C. Ska klubben betala för PCR tester  
Styrelsen beslutar att föreningen inte betalar för PCR-tester  

 
22. Nästa möte  
Nästa möte beslutades till söndagen den 22 augusti kl.13:00 
 
23. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse.  

 
 

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

 
 
 
……………………… 

 
 
 
……………………… 

 
 
 
……………………… 

Lena Olsson Jila Javanbakht Anna Johansson Martin Wallén 
 
 
 
 


