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SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Protokoll | Styrelsemöte
Plats: Idrottens Hus, Stockholm eller på distans/telefon
Datum: 2019-05-07
Tid: 19:00
1. Mötets öppnande
Ordförande Fresia Pérez öppnade mötet samt hälsade samtliga deltagare välkomna.
2. Upprop av närvarande
Närvarande: Fresia Pérez, Ninos Malki, Reza Abrishami, Stefan Glimmark, Abtin Khoshnood
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
Stefan Glimmark valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Genomgång och verifiering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs, verifierades och lades till handlingarna.
8. Genomgång av förvaltningsberättelsen för korrigering av eventuella fel
Styrelsen uppdrog till kansliet (xxxxxxxxxxxxx) att tillsammans med Arto Alahäivälä
hitta en

oberoende

av

delar

de

och

extern

revisor

för

att

genomföra

en

ny

revision

i förvaltningsberättelsen som årsmötet ansåg vara felaktigt. Med den

extra revisionen som grund bör sedan de delar som var felaktiga i förvaltningsberättelsen
revideras.
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9. Bemanning av kansliet
Styrelsen beslutade att erbjuda visstidsanställning med sex månaders provanställning till
DDDDDDDDDDD.. DDDDDD har tidigare tillfrågats intresse för anställning och
har under 2019 arbetat på lösa timmar på kansliet. Lön för kanslist får högst uppgå till
280 000 kr/år. En tydlig och komplett arbetsbeskrivning ska tas fram för kansliets uppdrag
och uppgifter då det i nuläget råder oordning. Styrelsen uppdrar till Fresia Pérez och
Ferenc Böö att genomföra detta.
10. Budget för verksamhetsåret 2019
Årsmötet beslutade att i stort fastställa Gibriel Jattas förslag på budget. Styrelsen har gjort
vissa mindre justeringar (bilaga 1) eftersom Gibriel Jattas budget går med förlust.
11. Planering av verksamhetsåret 2019
Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att ansvara för verksamhetens planering och
genomförande. Styrelsen beslutade vidare att alla kontrakt och avtal ska skrivas ned och
finnas i skriftlig form. Det beslutades också att kansliet ska verkställa de av årsmötet fattade
beslut om revideringar och ändringar i verksamhetsberättelsen och arbetsplanen m.m.
Dessa ändringar ska göras skyndsamt. Därutöver beslutades att Arto Alahäivälä inte längre
ska ha attesträtt i STU, om någon sådan rätt tidigare har förelegat för honom.
12. Verkställande av motion
Angående motionen från Kaidi Taekwondo Klubb som bifölls av årsmötet, beslutade
styrelsen att ge landslagsledningen i Kyorugi i uppdrag att genomföra erforderliga ändringar i
tävlingsreglementet m.m. för att reglerna ska stämma överens med motionen.
Tävlingsreglementet ska skickas in till Kampsportsdelegationen. Dock finns det för detta
genomförande eller i övrigt för en masterklass i landslaget ingen budget eller övriga medel.
13. Extra årsmöte
Ett eventuellt extra årsmöte i augusti diskuterades.
14. Övriga frågor
a) Frågan om att ändra poängssystemet och ranking för ”bästa klubb” på tävlingarna
bordlades till nästa möte.
b) Angående en representant från STU på WT:s General Assembly beslutades att, om
möjlighet finns och det fortfarande går att anmäla sig, STU ska representeras av Reza
Abrishami som är på plats som domare.
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c) Kansliet uppdrogs att handlägga GAL-licenser. Tills detta fungerar tillfredsställande kan
klubbledarna skriva SWE-000 inför de kommande tävlingarna.
d) För att väga in sig krävs uppvisande av giltig ID-handling. Annars får man inte väga in sig.
15. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 5 juni kl. 18:00 i Stockholm.
16. 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, Stefan Glimmark

