SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Protokoll | Styrelsemöte
Plats: Tulegatan 11, Stockholm eller via telefon
Datum: 2019-06-05
Tid: 18:00
1. Mötets öppnande
Ordförande Fresia Pérez öppnade mötet samt hälsade samtliga deltagare välkomna.
2. Upprop av närvarande
Närvarande: Fresia Pérez, Ninos Malki, Reza Abrishami (via telefon), Stefan Glimmark, Abtin
Khoshnood (via telefon) och Ferenc Böö.
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
Reza Abrishami valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Genomgång och verifiering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs, verifierades och godkändes.
8. Genomgång och verifiering av mailbeslut
Inga mailbeslut förelåg.
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9. Ekonomi
Ekonomin föredrogs. Utfallet från 1/1-2019 till 30/4-2019 gicks igenom. Vissa utgifter ska
specificeras och undersökas närmare. Styrelsen inför en rutin för att bättre följa upp STU:s
ekonomi, innebärande att kansliet löpande tar fram utfall mot budget inför styrelsemötena.
Gällande kvittoredovisning och kostnader måste följande uppgifter alltid framgå vid samtliga
utgifter: (antalet) deltagare och syftet (med resor, förtäring och utlägg samt vid representation).
10. Extra årsmöte
Ett extra årsmöte diskuterades. Styrelsen beslutade att preliminärboka Bosön den 17 augusti för
ett eventuellt extra årsmöte på vilket frågorna om ansvarsfrihet för styrelsen,
förvaltningsberättelsen och den extra revisionen ska behandlas.
11. Tävlingar 2019
Det saknas alltjämt arrangör till Svenska cupen 1. STU har ställt frågan till vissa
arrangörer/föreningar och inväntar svar.
De övriga tävlingar och svenska cuper samt SM som är klara ska kansliet publicera på
hemsidan.
Ferenc Böö har kontaktat WTE i anledning av U21 EM. WTE har svarat och försäkrat STU om
att STU inte på något sätt kan hållas ansvarig för arrangemanget och att STU inte har någon
roll i detsamma. Ferenc Böö kommer att ställa några ytterligare följdfrågor till Tian Dao som
kommer att anordna U21 EM. Detta underlag är nödvändigt för att styrelsen ska kunna fatta
beslut i frågan om sanktion för mästerskapet.
12. RF:s rekommendationsbrev
RF har utfärdat en rekommendation. Styrelsen diskuterade rekommendationen.
13. Yttrande avseende överklagande för STU:s årsmöte
En förening har till STF överklagat vissa beslut som ombuden på STU:s årsmöte fattat. STU
har av STF blivit ombedd att inkomma med ett yttrande. Styrelsen beslutade att författa ett
yttrande och tillsända det STF.
14. Poängsystem och rankning ”Bästa klubb”
Poängsystemet och ranking avseende ”bästa klubb” diskuterades.
Styrelsen uppdrog till Reza Abrishami att ta fram ett förslag till nya regler kring detta.
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15. Övrigt
a) Styrelsen konstaterade att STU till Jacob Asp lämnat tillbaka ett antal hjälmar
som han hade lånat ut till STU sedan tidigare.
b) Efter att frågor uppkommit kring Taekwon-Do Swedens (ITF Chang-Ung)
internationella tillhörighet och medlemskap beslutade styrelsen att begära in
följande handlingar i syfte att undersöka huruvida Taekwon-Do Sweden och
dess medlemsföreningar kan vara medlem i STU som har WT-tillhörighet.
1. Stadgar för Taekwon-Do Sweden.
2. Årsmöteshandlingar för 2017, 2018 och 2019 (röstlängd,
3.
4.
5.
6.
7.

verksamhetsberättelse och justerat årsmötesprotokoll).
Resultat och balansräkning för 2017, 2018 och 2019.
Revisionsberättelse 2017, 2018 och 2019.
Justerade styrelseprotokoll för 2017, 2018 och 2019.
Internationell tillhörighet för Taekwon-Do Sweden.
Medlemsklubbar för Taekwon-Do Sweden.

c) Styrelsen beslutade att inrätta en arbetsgrupp bestående av Reza Abrishami,
Ferenc Böö och Stefan Glimmark för att utarbeta rutiner kring hanteringen av
gult kort vid tävlingar.
16. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 10 juli kl. 18:00 via telefon.
17. Mötets avslutande
Fresia Pérez avslutade mötet och tackade samtliga deltagare för visat intresse.
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................................

Vid protokollet, Abtin Khoshnood

Ordförande, Fresia Pérez

................................
Justerare, Reza Abrishami

