
 

 

Fighter Centre IF 
 
Styrelseprotokoll nr 1/2023 
 
Datum  söndagen den 29 januari 2023 
 
Tid  14.30 – 16:00 
 
Plats  Sportkontoret, Fighter Centre, Göteborg 
 
Närvarande Anna Johansson, Lena Olsson, Per Liljekvist, Jila Javanbakht, Besam Yousef 

 
Frånvarande  Martin Wallén, Andreas Juhlin, Ghazal Zekavat och Niklas Enander 
 
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. Per Liljekvist 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 – HLR 

Ett par tillfällen kommer att planeras för att utbilda instruktörerna.  
 

9. Uppföljning – Revision 
Lena informerade om mötet med revisionsbyrån KPMG som Göteborgs stad har 
anlitat för att genomföra en revision av Fighter Centre IF. 

 
10. Uppföljning – Städ och respekt för andra instruktörer 

Städningen har fungerat bättre. Respekt för andra instruktörer fungerar också 
bättre.  

 
11. Uppföljning – Provträning 

August informerar om provträningen. Alla instruktörer var nöjda och många som 
provtränade betalade efter det tillfället. Det var framgångsrikt och något som bör 
återkomma. 

  



 

 

 
 

12. Årsmöten – representation 
Styrelsen beslutade att följande personer ska representera föreningen på 
kommande årsmöten: 
 
a) Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte lördag 25 mars  
Lena Olsson representerar på SB&Ks årsmöte. 
 
b) BJJ-förbundet  
Jila kollar om någon annan, med fullmakt, kan följa med till Stockholm för mötet.   
 
d) Kickboxningsförbundet  
Anna Johansson  
 
e) Krav maga förbundet – kampkonst  
Styrelsen beslutade att inte skicka någon representant till Krav maga förbundets 
årsmöte.  
 
f) MMA-förbundet  
August Wallén  
 
g) Muaythaiförbundet  
Nicole Rodriguez och Lena Olsson  
 
h) Submission Wrestlingförbundet  
Styrelsen beslutade att inte skicka någon representant till Submission 
Wrestlingförbundets årsmöte. 
 
i) Boxningsförbundet 
Styrelsen beslutade att inte skicka någon representant till Boxningsförbundets 
årsmöte. 
 
j) Taekwondo  
Niclas Enander  
 
k) Distrikt väst lördag 25 februari kl. 10:00 
Jila Javanbakht  
 

13. Planera årsmöte för FC IF 
Inför årsmötet ska verksamhetsberättelse skrivas och alla i styrelsen ska skicka en 
kort beskrivning, till Lena, om vad som har hänt under året inom de olika idrotten. 
Budget för de olika idrotten diskuterades. 

 
14. Motprestation för sponsring 

Styrelsen beslutade att anta ett förslag om motprestation för sponsring som 
kommer att omskrivas och läggas upp på hemsidan. 

 
 
 



 

 

15. Dialogmöte med kommunen 
Per informerade om dialogmötet med kommunen om kampsporternas specifika 
behov. Det var ett bra och positivt möte med många deltagare.  
 

16. Tävla i annan stil än den man tränar 
Fråga från medlem diskuterades. Styrelse beslutade att man måste vara godtagbar 
förberedd för att tävla i annan stil än den man tränar i. Respektive 
tävlingskoordinator gör den bedömningen i samråd med instruktör. 
 

17. Ekonomi – träningsavgiften 
August informerade om ekonomin. Styrelsen beslutade att höja avgiften för 
befintliga medlemmar från 349 kr till 399 kr. Ändringen införs från och med april 
(dragning i slutet av månaden). 
 

18. Sekretessärenden 
Inga nya ärenden har inkommit. 
 

19. Övriga frågor  
Inga övriga frågor hanterades under mötet. 
 

20. Nästa möte 
Söndag 26 februari kl. 17:00 
 

21. Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade för visat intresse. 
 
 

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

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
……………………………… 

Lena Olsson Jila Javanbakht Per Liljekvist Besam Yousef 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


