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Använda förkortningar
WTF: World Taekwondo Federation
ETU: European Taekwondo Union
RF: Sveriges Riksidrottsförbund
RS: Riksidrottsstyrelsen
SOK: Sveriges Olympiska Kommitté
Förbundet: Svenska Taekwondo Unionen
STF: Svenska Taekwondoförbundet
STU: Svenska Taekwondo Unionen
GF: Grenförbund
TRF: Taekwondo - regionförbund
SOS år: Sommar-OS-år
VOS år Vinter-OS-år
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Ingress
Taekwondo ar en koreansk kampsport vars ursprung kan spåras tillbaka tusentals år. Taekwondo
syftar till utbilda och stärka sina anhängare i kropp, själ och ande, och det har också utvecklats till
en sport.
Idag är Taekwondo en av världens mest praktiserade kampsporten i fråga om antalet utövare.
World Taekwondo Federation ("WTF") grundades år 1973 för att främja utveckling och praxis
inom Taekwondo. Under ledning av WTF, blev Taekwondo antagen till de olympiska spelen som
en demonstrations sport under Seoul OS år 1988 och OS i Barcelona år 1992 samt har varit en
officiell sport i de olympiska spelen sedan Sydney spelen år 2000.
WTF har över 190 nationella organisationer och vilket gör WTF till en av de mest diversifierade
förbundet i Association of Summer Olympic International Federations ("ASOIF"). Taekwondo är
också en av endast två asiatiska sporterna som är representerad i OS
Uppdraget
Svenska Taekwondo Unionen skall iaktta de allmänna och grundläggande principerna i den
olympiska stadgan och sprida den olympiska rörelsen genom sporten Taekwondo.
Uppdraget för Svenska Taekwondo Unionen är att ge en effektiv nationell styrning i internationella
frågor av WTF Taekwondo. STU skall verka som ett grenförbund till STF, men handha allt ansvar för
den idrottsliga verksamheten.
Målen för Svenska Taekwondo Unionen är bl.a.:
A. att främja, utveckla och förbättra bruket av WTF Taekwondo inom Sverige, mot bakgrund av dess
utbildning, kultur och sportsliga värden ("Taekwondo rörelsens värdegrund"),
B. att främja rent spel, rättvisa, ungdomars utveckling och utbildning för samtliga parter,
C. att uppmuntra fred och samarbete genom deltagande i idrott,
D. att främja eller sanktionera nationella och internationella WTF Taekwondo tävlingar,
E. att följa de av WTF stipulerade tekniska regler som reglerar Taekwondo tävlingar i Kyorugi/
Poomsae tävlingar, arrangerade eller sanktionerade av Svenska WTF Taekwondo Föreningen,
F. att vidta åtgärder for att starka sammanhållningen och skydda WTF och Taekwondo rörelsen,
G. att delta i andra aktiviteter till stöd för ovanstående mål.
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STADGAR FÖR SVENSKA TAEKWONDO UNIONEN, WTF
Svenska Taekwondo Unionen, WTF (nedan ”STU”) bildades per den 2015-12-09 då ett
konstituerande styrelsemöte skett. STU skall framdeles verka som ett grenförbund till Svenska
Taekwondoförbundet och därmed också vara anslutet vid Riksidrottsförbundet genom STF. STU
avser omedelbart att försöka stärka det internationella samarbetet gentemot ETU och WTF och
också ha allt idrottsligt ansvar för WTF-taekwondo i Sverige.
Kap. 1 Allmänna bestämmelser
§ 1 Uppgift
STU har till uppgift att administrera och främja WTF Taekwondo i Sverige. STU verkar som ett
grenförbund till Svenska Taekwondoförbundet (STF), men har allt ansvar rörande de
idrottsliga aspekterna av WTF-taekwondo
§ 2 Omfattning
STU vill bli upptagen som ett Grenförbund till Specialförbundet STF till Sveriges Riksidrottsförbund
– RF – (RF:S stadgar Kapitel 10 § 1) vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för STUs
administrativa verksamhet.
STU består av de föreningar som jämlikt Kapitel 8 § 1 i RF:s stadgar upptagits som medlemmar
av Förbundet.
Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i Taekwondo-regionförbund, TRF
§ 3 Beslutande organ
STUs högsta beslutande organ är Förbundsmötet och extra Förbundsmötet.
Då Förbundsmötet inte är samlat, är Förbundsstyrelsen beslutande organ.
§ 4 WTF Taekwondo-region organ
STU ska efter upptagandet som grenförbund organiseras i fyra Taekwondo regions förbund (se även
7 kap i STFs stadgar). STU kommer att ha det idrottsliga ansvaret för WTF-taekwondo i de GF som
omnämns i STFs stadgar.
För STUs distriktsorgan är stadga t i Kapitel 11 i RF:s stadgar.
§ 5 Verksamhet
STUs verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda
av Förbundsmötet eller av Förbundsstyrelsen eller av Förbundsmötet utsett organ.
STUs verksamhet omfattas för närvarande av WTF Taekwondo. Bildande av sektioner kan
endast beslutas av ordinarie Förbundsmöte.
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§ 6 Verksamhets – och räkenskapsår
STUs verksamhets – och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31
december varje år.
§ 7 Hedersledamot
STU kan till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen kalla enskild person i Förbundet
som på ett utomordentligt sätt främjat STUs syften. Sådan person utses av Förbundsmöte.

§ 8 Stadgetolkningar och lagvalsregler
STUs verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga
tolkning eller om fall som skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, skall tolkningen
av bestämmelser ske genom användning av RF:s, STF:s ETU:s och WTF:s stadgar samt genom
användandet av domstolspraxis, praxis från RIN, analogier från associationsrättslig lagstiftning
samt med användandet av begreppet ”god föreningssed”. Om detta inte ger tillräcklig härledning
skall frågan hänskjutas till kommande Förbundsmöte.
§ 9 Förslag på stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller STUs upplösning skall skriftligen avges enligt § 10.
§ 10 Beslutsmässighet i stadgefrågor
För bifall till stadgeändring fordras bifall av Förbundsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster, dels att beslutet godkänts av Riksidrottsstyrelsen.
För STUs upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av avgivna röster vid sluten
votering vid två på varandra följande Förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum,
samt godkännande av Riksidrottsstyrelsen.
Beslut om upplösning skall även innehålla föreskrifter om användning av Förbundets tillgångar
för idrottsliga ändamål.
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Kap. 2 Förbundsmöte
§ 11 Tidpunkt för kallelse
Förbundsmötet är Förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie Förbundsmöte skall hållas
årligen före april månads utgång på tid och plats som Förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till
Förbundsmötet utfärdas av Förbundsstyrelsen och införas i Riksidrottsförbundets och STUs
officiella kungörelseorgan senast 30 dagar före mötet. Dessutom skall kallelse och
föredragningslista jämte verksamhets - och förvaltningsberättelser utsändas till samtliga av
Förbundsmöte, Förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän, TRF, och föreningar senast 14
dagar före mötet.
Kallelse skall innehålla uppgift om inkomna motioner, samt styrelsens förslag (propositioner)
med anledning av dessa samt valbara kandidater till Styrelsen.

§ 12 Extra Förbundsmöte
Förbundsstyrelsen kan, då den finner det erforderligt, sammankalla extra Förbundsmöte, eller:
a. Inom tre månader på begäran av mer än två tredjedelar(2/3) av förbundsstyrelsens
medlemmar med tydliga skäl för kallelsen, eller;
b. Inom tre månader på begäran av mer än en tredjedel (1/3) av, till förbundet, anslutna
föreningar med tydliga skäl för kallelsen (för det fallet att Förbundsstyrelsen av olika skäl
inte kan administrera mötet skall rätten överlåtas till de föreningar som begärt att mötet
skall hållas).
Kallelse till ett extra Förbundsmöte skall alltid ske om det påkallas av Förbundets revisorer.
Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för
avgörande. Kallelse sker senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i RF:s och
Förbundets officiella kungörelseorgan.
Föredragningslistan översändes till berörda parter senast sju (7) dagar före mötet.

§ 13 Rösträtt
Rösträtt vid Förbundsårsmöte, utövas av till Förbundet anslutna föreningar.
För rösträtt skall förening ha uppfyllt sina åligganden mot STF samt enligt § 37 som bl.a. föreskriver
att årsavgift skall vara inbetalt senast 31 december under mötes året samt förenings/årsrapport ska
ha redovisats via IdrottOnline mellan tiden 1 oktober – 31 december – året innan mötes året. För
nyinvalda föreningar gäller att de ska ha betalt föreskrivna avgifter senast den 31 december året
före mötesåret (ingen rösträtt ges till nya föreningar under det första verksamhetsåret).
Varje röstberättigad förening äger en (1) röst – och varje Förening kan endast totalt ha en röst inom
varje ort. Exempelvis kan inte samma Förening bilda ett flertal föreningar med ”olika” namn för att
därmed försöka skaffa sig röstfördelar. I detta avseende kommer juridiska begreppet ”genomsyn” att
användas för fastställande om det ska finnas rösträtt eller inte. Här kommer saker såsom föreningens
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säte, adress och ledning att ge härledning. Vidare kommer andra aspekter att vägas in såsom
vilka som är instruktörer, var de för ev. ersättning från, vem som sköter bokföring och revision,
medlemmarna och var de aktivt tränar samt verksamhetslokal etc.
Förening skall representeras av därtill befullmäktigat ombud.
Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening, som fullgjort sina
skyldigheter enligt § 37. Ombud får ha högst tre (3) fullmakter.
Ordinarie förbundsstyrelseledamot får ej vara ombud (RF:s stadgar Kapitel 10 § 5).

§ 14 Omröstning, beslut
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, såvida röstberättigat ombud så
begär. Alla frågor utom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösande avgörs
genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal skall ytterligare en omröstning till ske, vid lika röstetal även andra gången skall
lotten avgöra.
För ändring av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som deltager i
mötets beslut.

§ 15 Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll samt val av 2 rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning under sistförflutet räkenskapsår
12. Motioner som i stadgeenlig tid (enligt § 17) inkommit till Förbundsstyrelsen
13. Behandling av ärenden, som av Förbundsstyrelsen hänskjuts till Förbundsmötet (propositioner)
14. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår
15. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
16. Fastställande av eventuella extra avgifter
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
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19. Val av ordförande i Förbundet på 4 år (ledamot 1) (väljs SOS år)
20. Val av 4 övriga ledamöter på 4 år enl. följande:
3 ledamöter (ledamot 2 och 4) (väljs SOS år)
3 ledamöter (ledamot 3 och 5) (väljs VOS år)
Ledamöterna bör vara lika fördelad mellan könen
Ledamöterna (Ledamot 2-5) har att efter att förbundet anslutits till RF att tillsätta
följande befattningar:
1 Vice Ordförande
1 Kassör
1 Sekreterare
1 ledamot
21. Val av 2 suppleanter i Förbundet på 2 år (väljs jämna år)
22. Val av en revisor på 2 år (väljs jämna år) som skall vara auktoriserad eller godkänd revisor
med revisorsexamen
23. Val av en revisorsuppleant på 2 år (väljs jämna år) som skall vara auktoriserad eller godkänd
revisor med revisorsexamen
24. Val av ordförande i valberedningen på 2 år (väljs jämna år) samt 2 övriga ledamöter på 2 år
(väljs jämna år).
Ledamöter bör i möjligaste mån vara lika fördelad mellan könen
25. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet (som kommer att föreslås till STF) jämte erforderligt
antal suppleanter
26. Mötets avslutande
Förtydligande: (väljs SOS år) = väljs Sommar-OS-år (väljs VOS år) = väljs Vinter-OS-år

§ 16 Valbarhet
Valbar i Förbundsstyrelse, TRF-styrelse, eller till post inom någon under STU lydande
kommitté eller liknande är person vilken är ansluten till och har fullgjort sina förpliktelser gentemot
STU enligt dessa stadgar. De personer som avser att ställa upp till val måste skriftligen tillkännage detta
till styrelsen senast 3 månader (eller senast 15 januari) före det att valet skall hållas.

Tjänsteman inom STU får ej väljas till ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen eller i styrelse,
hos vilken han är anställd. Om ledamot avser att ta anställning i STU måste denna omedelbart
avträda ur styrelsen (begrepp som ”time-out” etc godkänns inte i detta avseende).
Tjänsteman inom STU får ej väljas till revisor eller revisorssuppleant inom Förbundet.
Ledamot eller suppleant till STU hörande styrelse eller kommitté är icke valbar som
revisor eller revisorssuppleant.
För att vara valbar till en styrelsepost skall namnförslaget vara inskickad till valberedningen senast tre
(3) månader innan årsmötet eller senast 15 januari varje år. Valberedningen skall redovisa alla
föreslagna kandidater senast två (2) månader innan årsmötet. Försent inkomna förslag är ej
giltiga och dessa förslag är inte valbara på årsmötet.
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§ 17 Förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie Förbundsmöte (motioner) skall ha inkommit
till Förbundsstyrelsen inom av styrelsen föreskriven tid.
Berättigade att inge motioner är Taekwondo regionsförbund samt föreningar i Förbundet.
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Kap. 3 Förbundsstyrelsen
§ 18 Arbetsår
Förbundsstyrelsen är, då Förbundsmöte icke är samlat, Förbundets beslutande organ. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden mellan två (2) på varandra följande ordinarie Förbundsårsmöten.

§ 19 Styrelsens sammansättning
STUsl Förbundsstyrelsen sammansätts av förbundsordförande, 1 vice ordförande, förbundskassör,
förbundssekreterare, 1 ledamoter (med var sitt ansvarsområde: Kiurogi, Pommsae/bredd,
Domare, Teknik/taekwondoplan och marknadsföring/sponsorer) samt 2 suppleanter. I styrelsen
bör båda könen vara representerade.

§ 20 Adjungerade ledamöter
Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.
§ 21 Specialkommittéer
Vid behov kan Förbundsstyrelsen tillsätta centrala kommittéer för speciella ändamål.
§ 22 Uppgiftsfördelning
Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer. Ordföranden och vice ordförande
äger att fördela arbetsuppgifterna där hänsyn skall tas till respektive persons ansvarsområde etc.
§ 23 Kallelse
Styrelsen bör sammanträda minst 4 gånger årligen efter kallelse, som skall tillsändas
samtliga ledamöter senast 1 vecka före respektive möte.
§ 24 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid
besluts fattande gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Rösträtt får icke utövas medelst fullmakt och ej heller av hedersledamot, ständig ledamot
eller adjungerad ledamot. Dessa har yttrande – och förslagsrätt, men ej rösträtt.
Om ordföranden eller minst 4 ledamöter eller suppleanter finner erforderligt, kan brådskande
ärenden avgöras genom skriftlig omröstning via mejl eller post eller via SMS som skall arkiveras
fram till följande Förbundsstyrelsemöte.
Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmast följande Förbundsstyrelsemöte.
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§ 25 Åligganden
Förbundsstyrelsen åligger bland annat att:
1. Verkställa Förbundsmötets beslut
2. Utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom svensk WTF Taekwondo sport och
härför hålla sig väl underrättad om den verksamhet som bedrivs av TRF och föreningar

3. Att befrämja tävlingsutbyten med utländska Taekwondo organisationer och
ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana
sammanslutningar
4. att ha översyn över all under STUs sorterande, tävlingsverksamhet, graderingar och
märkestagningar samt godkänna erforderliga reglementen
5. Ansvara för och leda kansliets arbete
6. Pröva och avgöra frågor om upptagning av nya föreningar samt uteslutning av föreningar ur STU
liksom överklagande av i lägre instans fattade beslut enligt Kap 8 och 15 i RF:s stadgar
7. Handha och ansvara för STUs medel, förelägga Förbundsmötet ekonomisk plan för
verksamhetsåret samt att upprätta Förbundets statförslag och till RF insända
detta samt äskande för kommande verksamhetsår
8. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets
förfogande
9. Bestämma tid och plats för Förbundsmötet
10. Upprätta röstlängder för Förbundsmötet samt ombesörja vederbörliga förberedelser
för mötet
11. Upprätta och i god tid före årsmötet hålla verksamhets- och
förvaltningsberättelser jämte sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med
tillhörande handlingar tillgängliga för revision. Handlingarna skall senast 30 dagar före
årsmötet lämnas till revisorerna
12. Föreslå Förbundsavgift enligt § 15 p 14
13. Framlägga arbetsplan för innevarande arbetsår enligt § 15 p 15
14. Till STU enligt § 7 framlägga eventuella förslag till hedersledamöter i
Förbundet eller ständig ledamot i styrelsen
15. Besluta om utdelning av Förbundets förtjänsttecken
16. På framställning från STF lämna sådana upplysningar som erfordras för STFs
stadgeenliga uppgifter
17. Granska och godkänna av TRF och föreningar antagna stadgar och
medaljreglementen med rätt att meddela vilka ändringar som erfordras
för godkännande
18. Föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt
19. Föra register över anslutna föreningar
20. Ge STF riktlinjer gentemot RF för att söka om nya RF:s mästerskapstecken
23. Stå till tjänst för distrikt i de fall där verksamheten icke täcks av distriktsstyrelse
24. Ansvara för utbildningsplan av instruktörer och coacher
25. Kontrollera och föra register över Dan-bärare, och samtliga av förbundet fastställda
övriga licenser
26. Tillse att graderingar genomförs i enlighet med av styrelsen fattade beslut
27. Föra register över graderings berättigade instruktörer
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28. Tillsätta landslagsledning och landslagstränare i enlighet med av styrelsen fattade beslut
29. Tillse att landslagsledningen följer Förbundets styrdokument

Kap. 4 Revision
§ 26 Tillsättande av revisorer
Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av en
revisor, jämte suppleant som utses av ordinarie Förbundsmötet. De skall efter att status som
Specialförbund erhållits vara auktoriserade eller godkända revisorer med revisorsexamen

§ 27 Åligganden
Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie Förbundsmöte efter verkställd revision till
Förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse jämte de från styrelsen för revision mottagna
handlingarna

Kap. 5 Taekwondo - regionförbunden (TRF)
§ 28 Stadgar
Taekwondo - regionförbundens verksamhet regleras förutom av dessa stadgar
av Riksidrottsförbundet stadgar Kap. 11
§ 29 Samarbete med STF
Gällande TRF sker ett samarbete med STF, varvid STU ansvarar för de idrottsliga aspekterna. Vad som
i övrigt gäller för TRF regleras i STFs stadgar.
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Kap. 6 Föreningar
§ 30 Stadgar
För förening gäller RF:s stadgar Kap.8 samt obligatoriska delar i RF:s normalstadgar för föreningar
Föreningens stadgar skall följa de regler och mål som finns i RF, STF, WTF-, ETU- och STUs stadgar.
Utan av STU godkända stadgar kan förening ej inväljas i STU.
§ 31 Inval
Förening kan efter skriftlig ansökan till Förbundet upptas som medlem om nedanstående villkor
är uppfyllda:
1. att förening bedriver WTF Taekwondo.
2. att ansökan är gjord på av RF fastställt formulär och åtfölj av föreningens stadgar
3. att föreningen bedriver idrott i enlighet med Förbundets definition och bestämmelser
4. att föreningen förbundit sig att tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för
idrottsföreningar bygger
5. att föreningens namn inte är olämplig
6. att föreningen betalt den av Förbundet fastställda medlemsavgiften
7. att föreningen skall ha av Förbundsstyrelsen godkänd eller godtagbar instruktör
Godkänd och godtagbar instruktör är man om nedanstående krav är uppfyllda:

a. att man innehar svenskt Dancertifikat (villkoren regleras i Förbundets
Dangraderingsregler),
b. att instruktören genomgått av Förbundet fastställda Instruktörsutbildning ,
c. att instruktören är väl införstådd i Rätt till nödvärn enligt Brottsbalken, och
d. att huvudinstruktören skall presentera utdrag ur belastningsregistret
8. att föreningen inte tillhör annan organisation inom/utom RF som bedriver konkurrerande
verksamhet i WTF Taekwondo (undantag .
9. att föreningen förbinder sig att följa STUs system för tävling nationellt och internationellt
10. att föreningen förbinder sig att följa STUs graderingssystem
STU äger rätt att vid prövning av medlemsansökan besluta att medlemskap skall beviljas på
prov, dock under längst 1 år. Under prövotiden äger Förbundsstyrelsen rätt att föreskriva att
föreningens medlemmar inte skall få delta i av Förbundet arrangerade eller sanktionerade
aktiviteter. Föreningen skall under prövotiden lämna de upplysningar och medverka till den
insyn som erfordras för föreningens medlemskap i STU enl. RF:s stadgar. Instruktör som ej
uppfyller något av villkoren reglerat i punkt 7-10 ovan skall under prövotiden komplettera
sina kunskaper. Efter avslutad prövotid skall ;
Förbundsstyrelsen efter yttrande från TRF fatta beslut om fortsatt medlemskap skall beviljas eller
inte. Beslut om nekat medlemskap kan överklagas till Riksidrottsstyrelsen (RS) enligt Kap. 15

Förening som erhållit medlemskap i STU, är också medlem i STF och därmed automatiskt medlem i
RF och tillhör det TRF inom vars gränser föreningen har sin hemort.
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§ 32 Utträde, uteslutning
Förening som önskar utträda ur STU, skall göra skriftlig anmälan härom.
Utan att sådan anmälan föreligger kan föreningen uteslutas, om den oaktat påminnelser:
1. Underlåtit att senast den 31 december varje år till Förbund och Region erlägga
fastställda avgifter och insända begärda rapportuppgifter
2. Saknar av vederbörande Förbundsstyrelse godkänd eller godtagbar instruktör enligt
av Förbundet fastställda utbildningsregler
3. Bedriver sådan verksamhet, som uppenbarligen skadat eller kan skada WTF Taekwondos
anseende i samhället eller som strider mot i Kap. 11 angivna etiska normer
4. I övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i STUs samt STFs beslut och stadgar eller RF:s stadgar.

Förening som i två på varandra följande år underlåtit att rapportera eller erlägga årsavgift
skall anses ha begärt sitt utträde ur STU och skall avföras från register och klubbmatrikel.
Beslut om uteslutning fattas av Förbundsstyrelsen och skall med angivande av skälen delges
föreningen inom 2 veckor efter det att föreningen beretts tillfälle att yttra sig över de
anförda grunderna för uteslutning.
Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsstyrelsen(RS) enligt RF:s stadgar Kapitel 15.

§ 33 Åligganden
Det åligger förening att:
1. Följa RF:s och dessa stadgar samt Förbundets tävlingsreglementen och övriga bestämmelser (bl.a.
dessa stadgar, STFs stadgar samt WTFs och ETUs stadgar),
2. Till STU under januari – dock senast den 31 december - varje år erlägga av förbundsmötet
fastställd årsavgift.
3. Varje år senast vid det datum som RF beslutar insända begärd årsrapport.
4. På anfordran utlämna sina räkenskaper och övriga handlingar till Förbundsstyrelse,
distriktsidrotts-förbundsstyrelse eller Taekwondo – regionförbundsstyrelse för granskning. Detta
gäller om man erhållit bidrag eller liknande från idrottslyft eller andra projekt,
5. Föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning. Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd
revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
6. Förening som arrangerar sanktionerad tävling skall inom 2 veckor efter avslutad tävling inbetala
i Tävlingsreglementet föreskrivna summor per deltagare samt insända obligatoriska rapporter.
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7. Förening skall vid Gup graderingar använda av STU tillhandahållna Gup certifikat. Dessa kommer att
skickas ut och faktureras av STU två (2) gånger per år i enlighet med antal redovisade medlemmar,

8. Förening som tävlar i WTF-tävlingar skall förse samtliga tävlande med STUs Taekwondopass
Underlåtenhet att uppfylla dessa förpliktelser medför att föreningen ej har rösträtt vid
årsmöten inom STU under nästkommande verksamhetsår.
§ 34 Behörighet
Förening som:
a) Ej är ansluten till STU
b) Ej har fullgjort sina förpliktelser gentemot STU eller STF enligt dessas stadgar
Äger ej rätt att deltaga i någon av STUs instanser, anordnade tävlingar, träningsläger
eller övriga arrangemang inom ramen för Förbundets verksamhet.

Kap. 7 Tävlingar
§ 35 Rätt att deltaga i mästerskapstävlingar
För tävling inom RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar, Kap 12, samt
inom STU förekommande separata tävlingsbestämmelser. Utländsk föreningsmedlem, som är
stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 1 år äger rätt att delta i SM och DM – tävlingar.
§ 36 Deltagande i Regionmästerskaps – tävlingar
Under ett och samma kalenderår får medlem i förening deltaga i regionmästerskap endast i
det område inom vilken föreningens hemort är belägen,
§ 37 Deltagande i internationella tävlingar
För deltagande i tävlingar utanför landet fordras STUs sanktion samt sk GAL-licens.
§ 38 Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
De utövare som upptagits av SOK i något avseende tillåts att tävla och vara verksamma direkt
under STF om SOK önskar detta, varvid STUs stadgar dock skall gälla i idrottsliga aspekter.
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Kap. 8 Svenska Taekwondo Landslaget
§ 39 Landslagstrupp
Till varje Mästerskap skall Sverige sträva efter att skicka en så stor landslagstrupp som möjligt
(helst med representation i varje klass),
§ 40 Landslagsuttagning
För att få möjlighet att delta i landslaget skall utövaren vara högst rankad i Sverige i sin klass
(om någon högre rankad väljer att frivilligt avstå skall den som är rankad nr 2 erbjudas platsen),
§ 41 Rankning
Rankingen skall i första hand grundas på svenska tävlingar (svenska cuperna samt SM) i enlighet
med de rankingpoäng som dessa tävlingar ges i enlighet med tävlingsreglementet.

Kap. 9 Representations och övergångsbestämmelser
§ 42 Medlemskap i flera föreningar
Medlem ska inte redovisas i mer än en förening i samma idrott och kan som aktiv
endast representera den redovisade klubben i samma idrott.
§ 43 Tillstyrkt övergång
Medlem som vill utträda ur förening, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen samt
förbundskansli och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem får dock ej utträda ur den nya föreningen förrän tidigast inom 6 månader efter
föregående utträde.
§ 44 Ej tillstyrkt övergång
När utövare, som önskar byta föreningstillhörighet, ej beviljats begärt utträde ur den gamla
föreningen, kan medlemskap i den nya föreningen ej beviljas förrän 6 månader efter det att
vederbörande gjort skriftlig ansökan om utträde ur den gamla föreningen.
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Kap. 10 Bestraffningsärenden
§ 45 Bestämmelser
I fråga om bestraffning gäller RF:s stadgar Kap. 14.
Förbundsstyrelsen överlåter prövnings- och bestraffningsrätten till STF.
Med stöd av kapitel 14 § 8 i RF:s stadgar förbehålls STF bestraffningsrätten i ärende om
förseelse, begången vid Förbundets mästerskapstävlingar, av Förbundet anordnad tävling
och internationell tävling samt kurser och läger utomlands.
STFs styrelse får enligt Kap. 14 § 8 i RF:s stadgar överlåta bestraffningsrätt till något sitt organ.
Påföljder kan utgöras av tillrättavisning, böter och diskvalifikation
§ 46 Övriga bestämmelser
RF:s stadgar skall, i den mån icke avvikelse särskilt här ovan stadgas, äga tillämpning.

Kap. 11 Etiska normer
§ 47 Syfte
Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall ligga till
grund för all utövning av idrott inom Förbundet. Allt utövande av Taekwondo skall ske i en anda av
gott samförstånd och respekt mellan deltagarna och funktionärer. Normerna utgör därjämte ett
led i den sociala och moraliska fostran, som är ett av idrottsrörelsens grundläggande ideal och
avser att bidraga till kampen mot våld, dopning och droger inom och utom idrotten.
§ 48 Tillämpningsområden
Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare inom STU.
Vid anlitande av utländska instruktörer, vars värderingar och tekniker avviker från de svenska
normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska förhållanden och föreskrivas
att i den undervisning och instruktion hålla sig inom ramen för de här angivna reglerna.

§ 49 Ansvar
Förening skall ha av Förbundsstyrelsen godkänd eller godtagbar instruktör i enlighet med
av STU fastställda utbildningsregler.
Förening, instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker
i enlighet med STUs regler och normer.
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Det åligger varje förening, instruktör och ledare att följa utvecklingen inom sin art, att med
uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer sportens regler och normer. Brott mot dessa
skall omedelbart påtalas, så att den enskilde utövaren erhåller klara direktiv om gällande regler.

Det åligger varje förening, instruktör och ledare , som undervisar i självförsvar att informera
om gällande regler till nödvärn i Brottsbalken.
§ 50 Instruktion och träning
Förening, instruktörer och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg som
sker inom idrottslig forskning och utveckling.
Instruktören/ledaren skall vara ett föredöme inom sin idrott och lära eleverna ett
idrottsligt uppträdande såväl inom som utanför träningslokalen.
§ 51 Tävling
Vid tävling skall gällande nationella/internationella tävlingsregler följas
§ 52 Marknadsföring
All marknadsföring, inklusive uppvisning av WTF Taekwondo, skall vara vederhäftig, saklig
och sanningsenlig.
Det åligger envar att vid marknadsföring iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med
allmänhet, myndighet och massmedia främja Förbundets anseende och goda rykte.
§ 53 Tillsyn och efterlevnad
Det åligger Förbunds-, region-, och föreningsstyrelser att övervaka att dess regler följes.

20

