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SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Protokoll | Styrelsemöte
Plats: Telefon (Zoom)
Datum: 2019-07-17
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 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 föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs, verifierades och godkändes.
8. Landslagsledningen
Fresia Pérez har haft ett möte med landslagsledningen varvid följande framkom. Det råder en
dispyt mellan xxxxxxxxxxx och övriga i landslagsledningen med avseende på
Challenger-projektet. Xxxxxxxxxxx delar inte gärna med sig av information kring
projektet och hemlighåller information som de andra bör ta del av. Dessutom har f.d.
förbundskaptenen bjudits in på olika läger som xxxxxxxxxxxx förening arrangerat, vilket
inte uppskattats av de
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andra i landslagsledningen. Det har ytterligare framhållits att xxxxxxxxxxx inte heller
berättar något angående kontakten med SOK. Slutligen lyfte landslagsledningen att det bör
anses som jävigt ifall en styrelseledamot i STU även sitter som ordförande i en kommitté i
STU. Styrelsen anser inte att så är fallet, men åtar sig att kontrollera med RF m.m. Styrelsen
har noterat det som framkommit från mötet med landslagsledningen och fortsätter föra en
dialog.
9. Nya stödsystemet
Fresia Pérez ingår i en arbetsgrupp bestående av STF:s ordförande Jacob Asp, STF:s
generalsekreterare Arto Alahäiväla och SIF:s ordförande Robert Andersson angående RF:s
nya stödsystem. Jacob Asp och Arto Alahäiväla kommer att göra en nulägesbeskrivning av
STF:s och grenförbundens verksamhet m.m., medan Fresia Pérez och Robert Andersson ska
ta fram de effektmål som ska presenteras för varje verksamhet. Styrelsen beslutar att
kontakta STU:s medlemsföreningar för att få in förslag och synpunkter avseende dessa
effektmål.
10. Kundfordringar
Styrelsen har informerats om att vissa föreningar i STU har skulder mot förbundet. Dessa
skulder måste betalas till STU. Styrelsen uppdrar till Fresia Pérez och Stefan Glimmark att
tillsammans med Arto Alahäiväla ta fram underlag för dessa fordringar. Styrelsen kommer
därefter att skicka kravbrev till berörda föreningar.
11. Arbetsbeskrivning för samtliga ledamöter och suppleanter
Styrelsen beslutade att alla ledamöter inför nästa fysiska möte ska fundera på sin roll så att
en arbetsbeskrivning och rollfördelning inom styrelsen kan utarbetas. Styrelsen kommer
även då att diskutera de större frågorna kring riktning och organisation.
12. TPSS/Taekoplan
Styrelsen konstaterade att det i dagsläget inte finns någon som kan lägga upp förbundets
tävlingar på TPSS samt hantera Taekoplan på tävlingarna. Stefan Glimmark uppdrogs att
kontakta Norrländska Taekwondoförbundet och Niklas Andersson för att efterhöra vilket
system de använder för bl.a. anmälning till tävling och lottning.
13. Daedoresurser
Styrelsen konstaterade att det i dagsläget inte finns någon som kan hantera Daedo-systemet
på förbundstävlingarna. Stefan Glimmark uppdrogs att bl.a. kontakta Norrländska
Taekwondoförbundet och Niklas Andersson för att efterhöra vem som brukar handha
Daedo-systemet på deras tävlingar.
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14. Inbjudan till höstens elitserier och SM
Reza Abrishami och Abtin Khoshnood har av styrelsen fått i uppdrag att utarbeta och
publicera inbjudningarna till höstens Svenska cuper och SM.
15. Övrigt
a) Reza Abrishami informerade styrelsen om att han kommer att ta kontakt med
Niklas Andersson och Soo Shim Taekwondo för att diskutera kostnaderna för
domarna till Svenska cupen 2 i syfte att hålla kostnaderna nere m.m.
16. Nästa möte
Fresia Pérez kommer att kalla till nästa möte.
17. Mötets avslutande
Fresia Pérez avslutade mötet och tackade samtliga deltagare för visat intresse.
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Ordförande, Fresia Pérez

Vid protokollet, Abtin Khoshnood

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

