SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Dagordning | Styrelsemöte
Plats: Online/Telefon
Datum: 2019-09-29
Tid: 18:00-20:00
1. Mötets öppnande
Ordförande Fresia Pérez öppnade mötet samt hälsade samtliga deltagare välkomna.
2. Upprop av närvarande
Närvarande: Fresia Pérez, Reza Abrishami, Stefan Glimmark, Ninos Malki och Abtin
Khoshnood.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Val av mötesordförande
Fresia Pérez valdes till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare
Abtin Khoshnood valdes till mötessekreterare.
6. Val av justerare
Stefan Glimmark valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Genomgång och verifiering av mailbeslut

Mailbeslut: Tillgång till STUs bankkonto
STU styrelsen har inte tillgång till STU:s konto och har därför inte insyn i ekonomin.
Under samtal med banken framkom att det fortfarande är gamla styrelseordförande Jacob Asp
som är ensam företrädare med full behörighet till STU:s konto, med Västerås-kontoret som
säte.
Styrelsen beslutar att utse firmatecknare och styrelseordförande Fresia Pérez till företrädare
för STU för åtkomst och behörighet till STU:s konto. Kontor och kontaktperson byts från
Västerås till Stockholm där STU:s kansli ligger.
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8. Sanktionsansökan
President cup
Gripen cup

Styrelsen beslutade att bifalla Tian Daos sanktionsansökan att anordna President cup (G2tävling) den 18-19 februari 2019 i Helsingborg.
Styrelsen beslutade att bifalla KFUM Malmö Taekwondos sanktionsansökan att anordna
Gripen cup den 9 november 2019 i Malmö.
9. RF:s utredning och rekommendationsbrev samt STF:s utpekande av STU:s
ledamöter på STF:s officiella hemsida
Fresia Pérez har varit i kontakt med RF:s förbundsjurist Ida Arvidsson angående
rekommendationsbrevet. Svar enligt: G llande ekommenda ionen de om ag en
rekommendation och inte ett beslut. Rekommendationen är således hur RF ser att situationen
bör hanteras, det är våra riktlinjer för hantering. I slutändan (om rekommendationen inte följs)
blir det en fråga för Riksidrottsstyrelsen som har att ta ställning till om förbundet uppfyller
RF:s värdegrund och grunderna för medlemskapet. Det är dock många steg dit.
STU har begärt ett möte med RF och Carina Bäck avseende rekommendationsbrevet och den
utredning som föranlett rekommendationen. RF har emellertid vägrat STU ett möte och
hänvisar till STF. Det finns oklarheter med såväl utredningen som rekommendationen som STU
önskar få svar på.
STU har vidare försökt att få till stånd ett möte med STF, även sedan tidigare. Emellertid har
även STF vägrat STU ett möte.
Styrelsen beslutar att Fresia Pérez kontaktar Taekwondos idrottskontakt på RF och frågar om
råd hur STU kan gå vidare. STU är angelägen om att ha ett möte med STF och RF, särskilt på
grund av den text som STF publicerat på sin hemsida vari STU felaktigt anklagas för diverse
händelser.
10. Kansliet

Styrelsen konstaterade att det för närvarande saknas ekonomiska resurser för att kunna anställa
en kanslist. Fresia Pérez åtog sig att arbeta ideellt på kansliet 1-2 gånger per vecka. Det synes
finnas vissa problem med att ansöka och beställa dancertifikat. Fresia Pérez och Ninos Malki
fick i uppdrag att kontakta Kukkiwon för inlogg till systemet för dancertifikat och instruktioner
för hur man hanterar ansökningar och beställningar m.m.
11. Arbetsrättsligt ärende
Ärendet diskuterades.
12. Ekonomi
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Möte med revisor och RF-ekonomi visade bl a på att chefrapporterna STU fått under aug/sept
inte visar verkliga tillgångar pga bland annat fel prognostiserade intäkter samt uttag av
förskott på 200 000 kr som gjordes i juli utan att det flaggades för styrelsen. RF-ekonomi
menar därför att det endast är 100 000 kr kvar för sista kvartalet och inte 300 000 kr som STU
räknat med.
Det finns i dagsläget 54 000 kr kvar på STU:s bankkonto samt därtill 8 000
kontot. En överföring kommer att ske från Paypal-kontot till huvudkontot.

p Pa pal-

Styrelsen har beslutat att stoppa samtliga kreditkort som finns.
Vidare har styrelsen på förekommen anledning beslutat kring en ny attestordning, enligt:
Fresia Pérez attesterar samtliga utgifter för alla, förutom för Ninos Malki.
Ninos Malki attesterar Fresia Pérez utgifter.
Abtin Khoshnood attesterar samtliga utgifter för alla, förutom för Fresia Pérez.
Gällande extra revision beslutat av årsmötet. Det framkom under mötet med revisorn 25
september att GS Arto Alahäivälä inte alls skickat några foton som underlag till revisorn
såsom han talat om för STU att han gjort. Det har därför egentligen endast skett en
omskrivning av förvaltningsberättelsen och inte någon extra revision.
I samband med detta påbörjade STU styrelsen även en intern granskning av 2018 års
bokföring och redovisning.
Styrelsen beslutar att den externa oberoende revisionen ska genomföras enligt årsmötets beslut.
Styrelsen uppdrog Fresia Pérez att hitta revisor för uppdraget.
13. Incident Svenska Cupen 1
En allvarlig incident har inträffat på Svenska cupen 1. STU:s styrelse inväntar samtliga
rapporter för Svenska cupen 1 innan den fattar beslut om vidare åtgärder.
Fresia Pérez var i kontakt med RF-juridik för att få råd i processen eftersom det inte finns en
Disciplinnämnd. RF-juridik menar att förbundet måste ha en Disciplinnämnd. RF-juridik
tyckte det var en bra plan att STU styrelsen planerar att samtala med båda inblandade parter
och försöka få till trepartssamtal för att hantera konflikten.
14. Team One Taekwondo
Efter påminnelser och påtryckningar från STU har Team One Taekwondo nu skickat in samtliga
nödvändiga handlingar som Kampsportsdelegationen och STU begärt.
Fresia Pérez har fått i uppdrag att kontakta Kampsportsdelegationen med anledning av detta.
15. Övrigt
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Inga övriga punkter förelåg.
16. Nästa möte
Fresia Pérez kallar till nästa styrelsemöte.
17. Mötets avslutande
Fresia Pérez avslutade mötet och tackade samtliga deltagare för visat intresse.

................................

................................

Ordförande, Fresia Pérez

Vid protokollet, Abtin Khoshnood

................................
Justerare, Stefan Glimmark

