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SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Dagordning | Extra insatt styrelsemöte
Plats: Online via zoom
Datum: 2019-10-27
Tid: 19:00
1. Mötets öppnande
Ordförande Fresia Pérez öppnade mötet samt hälsade samtliga deltagare välkomna.
2. Upprop av närvarande
Närvarande: Fresia Pérez, Reza Abrishami, Stefan Glimmark, Abtin Khoshnood (per
telefon).
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4. Val av mötesordförande
Fresia Pérez valdes till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare
Reza Abrishami valdes till mötessekreterare.
6. Val av justerare
Stefan Glimmark valdes till justerare.
7. Genomgång och verifiering av mailbeslut under oktober
Mailbeslut: Inval av High Five Idrottsförening
Ärendet föredras och samtliga handlingar genomgås. Styrelsen fattar följande beslut.
Att bevilja High Five Idrottsförening medlemskap i STU.
Mailbeslut: Extern revision
Ärendet föredras. Styrelsen fattar följande beslut. Att ge revisor verksam inom SISU
idrottarna/RF-ekonomi med lång erfarenhet av utredningar inom idrottsföreningar,
uppdraget att genomföra extra revision av STU 2018 års ekonomi. Extra revisionen
bokades till 16 oktober och revisorn ges tillstånd att titta i STU pärmarna med
bokföring för 2018.
Mailbeslut: Juridisk hjälp
Det har kommit allvarliga anklagelser från STF 30 september mot STU som fått fyra
arbetsdagar att besvara dem (Bilaga 1). STU styrelsen ser sig nödgad att ta till juridisk
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hjälp samt att begära dispens på 14 dagar för att besvara anklagelserna. STU anklagas
bl a för att inte ha kallat till extra årsmöte inom tre månader och att inte följa
rekommendationsbrev från RF då styrelseledamöter synts prata med samt vistats i
samma lokaler som berörd person.
Attesträtt har fråntagits STU under påstått STF möte 6 oktober där STU
representanter ej fick möjlighet att vara med. Det har även uppdagats 7 oktober att
STU pärmarna med 2018 års bokföring tagits obehörigen 4 oktober av XX XXXX
XXXXXXXXXX.
Efter att ha kontrollerat att STU har försäkring som täcker rättshjälp via Folksam vid
eventuell tvist beslutar styrelsen att anlita Advokatbyrå Johan Tamm, verksam inom
föreningsrätt, för att bemöta anklagelserna samt hantera den uppkomna allvarliga
situationen med att STU fråntagits attesträtt.
Telefonbeslut: Polisanmälan
Ärendet föredras. Styrelsen fattar följande beslut. Att polisanmäla XXX XXXX
XXXXXXXXXX för att obehörigen och utan tillåtelse ha tagit STU:s ekonomiska
pärmar och bokföring.
8. Personalärende
Efter att det blivit känt hos bland annat SISU Idrottsutbildarna och
Arbetsgivaralliansen att 2018 STU pärmar med bokföring är borta och extra
revisionen 16 oktober därför inte kunde genomföras, kontaktades STU den 21
oktober av Arbetsgivaralliansen som eskalerat STU:s personalärende internt.
Möte hölls 25 oktober varvid STU redovisade för vad som framkommit under intern
granskning av 2018 års bokföring.
Styrelsen beslutar att helt följa råden från Arbetsgivaralliansen för vidare hantering
av personalärende.
9. Rekommendationsbrevet
Efter anklagelser från STF att STU inte följer rekommendationsbrevet väcks återigen
frågan om hur rekommendationen ska följas.
STU anser att man följt rekommendationen i och med att berörd inte getts någon
position inom STU.
10. Ekonomi
Genomgång av ekonomi och bankkontot.
11. Nästa möte
Statusmöte bokat till 10 november kl. 19:00
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12. Mötets avslutande
Fresia Pérez avslutade och tackade för ett bra möte.

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

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

Ordförande, Fresia Pérez

Vid protokollet, Abtin Khoshnood

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

