
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 6/2021  
 
Datum   söndagen den 22 augusti 2021 
 
Tid   11:00 – 11:30 
 
Plats   Sportkontoret, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande  Anna Johansson, Lena Olsson, Niklas Enander (på 

Messenger), Martin Wallén, Besam Yousef och Jila Javanbakht 
 
Frånvarande  Per Liljekvist, Andreas Juhlin och 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. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna, finns att 
läsa på hemsidan.  

 
7. Information runt Covid-19  

Inga restriktioner i nuläget. Det finns inga planer på att införa nya restriktioner 
men detta kan komma att ändras på grund av spridningen av deltavarianten. Vi 
har fortsatt nolltolerans när det gäller förkylningssymptom. Medlemmar 
uppmanas att stanna hemma om de har några förkylningssymptom.  
 

8. Uppföljning – Karate  
Intresseanmälan har gjorts men det finns inga betalande medlemmar i nuläget. 
Därför läggs den här satsningen ner och kan komma att återupptas i framtiden 
om intresse finns. Styrelsen ställer sig positiv till att erbjuda de som har anmält 
intresse för karate att testa en annan sport.  
 

9. Uppföljning – extra årsmöte 
Ställs in på grund av att karatesatsningen läggs ner. 
 

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



 
 

11. Uppföljning - Införande av Barn & Ungdomskommitté  
Bordläggs till nästa möte. 
 

12. Uppföljning – Klubbkläder 
Förseningar av leveransen på grund av pandemin.  
 

13. Uppföljning - Återanställa tävlingskoordinatorer  
Två tävlingskoordinator har anställts och de arbetar i nuläget med att ta in 
anmälningar till FMT Open samt administration kring Kickboxningstävlingar.  
 

14. Uppföljning - Utskick till gamla medlemmar  
August har gjort två utskick till gamla medlemmar.  
 

15. Disciplinärenden – sekretess  
Inga ärenden.  
 

16. Övriga frågor 
a) Svenska Kickboxningsförbundet – tävlingskommittén är intresserade av 
att hålla en poängdomarutbildning i Göteborg. Styrelsen ställer sig positiva till 
att erbjuda sina lokaler till en eventuell poängdomarutbildning i Göteborg. 
 
b) Arbetsdagen 210821 – Martin berättar att lokalgruppen träffades lördagen 
21 augusti och gick igenom lokalerna tillsammans samt gjorde nödvändiga 
justeringar och förbättringar inför terminsstarten 23 augusti.   
 
c) Terminsstart 23 augusti – Lena berättar att det nu finns 400 nya 
medlemmar som har tecknat autogiro. I nuläget erbjuds ingen provträning. 
Styrelsen är positiv till att i framtiden erbjuda provpass med föranmälan. 
 

17. Nästa möte  
Nästa möte beslutades till söndagen 19 september, kl. 12:30  
 

18. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse.  

 
 

 
Ordförande Vid Protokollet Justerare  
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Lena Olsson Jila Javanbakht Anna Johansson Martin Wallén 
 
 


