
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 7/2021  
 
Datum   söndagen den 10 oktober 2021 
 
Tid   12:00 – 13:30 
 
Plats   Sportkontoret, Fighter Centre, Göteborg  
 
Närvarande  Lena Olsson, Anna Johansson, Martin Wallén, Niklas Enander, Per 

Liljekvist, Andreas Juhlin och Jila Javanbakht 
 
Frånvarande  Besam Yousef 
 
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. Martin Wallén och Andreas Juhlin valdes till protokolljusterare   
 

5. Dagordningen godkändes  
 

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

7. Uppföljning - Covid-19  
Inga restriktioner i nuläget och förväntningarna är att det inte blir fler restriktioner. 
August informerade styrelsen om att antalet nybörjare denna termin överstiger antalet 
nybörjare vid tidigare terminer. Reklam och mejl till tidigare medlemmar har bidragit till 
ökningen.  
 

8. Uppföljning – Basement Battle  
Anna informerade styrelsen om klubbens första kickboxningstävling, Basement Battle, 
Feedback från deltagare, klubbar och Svenska Kickboxningsförbundet var positiv. 
Mycket bra arrangerat planerat, och administrerat.  
 

9. Uppföljning – BJJ-tävling  
Jila informerade styrelsen om att tävlingen har skjutits upp och att planeringen 
kommer att återupptas igen under våren.  
 

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



11. Uppföljning - Införande av Barn & Ungdomskommitté  
August informerade styrelsen om att det snart kommer finnas en barn- och 
ungdomskommitté. Barngrupperna behöver fler vuxna som engagerar sig och tränar 
med dem.  
 

12. Uppföljning – Klubbkläder  
Det är förseningar med leveransen. August kontaktar företaget. Frågan om att 
utforma egna klubbkläder för de olika idrotten diskuterades. Styrelsen beslutade att 
trycket på klubbkläderna ska vara enhetligt oavsett idrott.  
 

13. Tjejgrupp i MMA  
August informerade styrelsen om att det finns önskemål om att skapa en tjejgrupp för 
nybörjare- samt fortsättargruppen i MMA. Detta på grund av hög skaderisk för tjejerna. 
Styrelsen ställde sig positiva till att August tittar på möjligheten att skapa två 
tjejgrupper.  

 
14. Vad står föreningen för rent ekonomiskt?  

Det krävs en förtydligande av vad föreningen betalar för när medlemmar tävlar. August 
och Andreas fick i uppdrag att sammanställa och förtydliga vad föreningen betalar för 
vid tävlingar.  

 
15. Anställning – BJJ  

Styrelsen ställde sig positiva till att anställa Daniel Donahue som ny instruktör i BJJ.  
 

16. Disciplinärenden – sekretess 
Inga nya ärende har inkommit.  
 

17. Övriga frågor 
 
a) Medlemmar som tränar och tävlar för två klubbar – på lägre nivåer spelar det 
mindre roll om medlemmar tränar på olika klubbar. Däremot kan de medlemmar som 
väljer att tävla för andra klubbar inte ingå i tävlingsgrupper. 
 
b) Digital signering för protokollen – till nästa möte ska förslag läggas fram på olika 
verktyg för digital signering av protokollen.  
 

18. Nästa möte  
Nästa möte beslutades till söndagen 16 januari kl. 11:00 
 

19. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse.  
 

 
Ordförande 
 
 
 
……………………… 

Vid Protokollet 
 
 
 
……………………… 

Justerare 
 
 
 
……………………… 

 
 
 
 
……………………… 

Lena Olsson Jila Javanbakht Martin Wallén Andreas Juhlin 
 
 


