
Fighter Centre IF  
 
Styrelseprotokoll nr 3/2022 
 
Datum  söndagen den 22 maj 2022 
 
Tid  14.30-16.15 
 
Plats  Sportkontoret, Fighter Centre, Göteborg 
 
Närvarande Anna Johansson, Martin Wallén, Jila Javanbakht, Per Liljekvist, Besam 

Yousef och Ghazal Zekavat 
 
Frånvarande  Andreas Juhlin, Niklas Enander, Lena Olsson 
 
Adjungerade August Wallén  
 

 
1. Föreningens vice ordförande Per Liljekvist hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 
 

2. Per Liljekvist valdes till mötesordförande. 
 

3. Jila Javanbakht valdes till mötessekreterare. 
 

4. Martin Wallén och Besam Yousef valdes till protokolljusterare. 
 

5. August Wallén adjungerades till mötet. 
 

6. Dagordningen godkändes. 
 

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

8. Uppföljning - FC Ifs årsmöte  
Mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna, finns att läsa på hemsidan.  
 

9. Uppföljning - supporterklubb  
August informerade om arbetet med att starta upp Fighter Centre supporterklubb. 
Medlemsavgiften för supporterklubben kommer att kunna betalas via abonnemang.  
 

10. Uppföljning – Vad står föreningen för rent ekonomiskt?  
Arbetet fortgår.  
 

11. Uppföljning – årsmöten förbund 
A: SB&K – Lena var på årsmötet för Svenska Budo & Kampsportsförbundet – tas upp 
på nästa styrelsemöte. 
B: BJJ – Jila var på årsmötet för Svenska BJJ-förbundet. Jila informerade styrelsen om 
mötet. 



C: Jujutsu – Jila var på årsmötet för svenska Jujutsufederationen. Jila informerade 
styrelsen om mötet. 
D: Kickboxning – Anna var på årsmötet för Svenska Kickboxningsförbundet. Anna 
informerade styrelsen om mötet.  
E: Kampkonst – Martin var på årsmötet för Svenska kampkonstförbundet. Martin 
informerade styrelsen om mötet.  
F: MMA – Andreas och Lena var på årsmötet för Svenska MMA – förbundet - tas upp 
på nästa styrelsemöte. 
G: Muaythai – Lena och Jila var på årsmötet för Svenska Muaythaiförbundet - tas 
upp på nästa styrelsemöte. 
H: Submission wrestling – Jila var på årsmötet för Svenska Submission 
Wrestlingförbundet. Jila informerade styrelsen om mötet.  
I: Taekwondo – Niklas var på årsmötet för Svenska Taekwondoförbundet– tas upp på 
nästa styrelsemöte. 
 

12. Uppföljning – uthyrning av ring  
Kickboxning SM hyrde ring av FC samt betalade arvode för en arbetsledare. Eftersom 
det blev mer jobb för arbetsledaren som var på plats behöver både uthyrningspriset 
och arvode höjas nästa gång ringen hyrs ut.    
 

13. Nyanställd  
Jim Chawki är nyanställd och arbetar halvtid på Fighter Centre. Han kommer bland 
annat att arbeta i receptionen på dagtid, vara stöd på dagspassen och ta emot 
skolklasser.  
 

14. MetaFight  
August informerade om det franska projektet MetaFight; en plattform där MMA 
fighters kan registrera sig och skapa egna kort som sedan kan användas i spel. 
Styrelsen är positiv inställd till att MMA fighters registrerar sig på MetaFight.  
 

15. FC IF i sociala medier  
Fighter Centre i sociala medier diskuterades. Styrelsen beslutade att Fighter Centre 
ska taggas av medlemmar som postar tävlingsrelaterade poster på sociala medier 
när de tävlar. 
 

16. FC IF verksamhetsstruktur  
August informerade om verksamhetsstrukturen.  
 

17.  Disciplinärenden – sekretess  
Protokollförs separat. 
 

18. Övriga frågor 
SBJJF vill hålla en regelutbildning i Göteborg och styrelsen är positiv inställd till att 
hålla regelutbildningen för BJJ på Fighter Centre. 
 

19.  Nästa möte 
Föreningens ordförande, Lena Olsson, kallar till nästa möte. 

 



20. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse. 
 
 

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

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

Per Liljekvist Jila Javanbakht Martin Wallén Besam Yousef 

 


