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SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Protokoll | Styrelsemöte
Plats: Telefon (Zoom)
Datum: 2019-08-02
Tid: 20:00-21:00
1. Mötets öppnande
Ordförande Fresia Pérez öppnade mötet samt hälsade samtliga deltagare välkomna.
2. Upprop av närvarande
Närvarande: Fresia Pérez, Reza Abrishami, Ninos Malki, 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
Ninos Malki valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Genomgång och verifiering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs, verifierades och godkändes.
8. STF
Med anledning av det som förekommit avseende STF:s beslut att först begära in vissa
handlingar, sedan från samtliga medlemsföreningar samt därvid inte stå för beslutet och
istället beskylla STU för det, beslutar styrelsen att upprätta en skrivelse som ska skickas till
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STF. STU önskar ett möte med STF för att bringa klarhet i ärendet. STU har inte haft någon
delaktighet alls i denna fråga.

9. U21 EM och Svenska cupen 1
Styrelsen beslutar att Fresia Pérez och Abtin Khoshnood ska representera STU på U21 EM.
Deras kostnader ska ersättas av STU.
Vidare beslutar styrelsen att Stefan Glimmark ska hyra en minibuss till Svenska cupen 1 för
att transportera utrustning dit. Denna kostnad ska också ersättas av STU.
10. Personalärende
Styrelsen diskuterade ärendet och beslutar att inhämta råd från Arbetsgivaralliansen.
11. Extra årsmöte
PWC, som fick förfrågan om att utföra extra revisionen som årsmötet beslutade om, återkom
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d age . Styrelsen talade då med ordinarie revisor Peter Ek som kunde ta sig an uppdraget
att genomföra en extra revision efter semestrarna.
Extra årsmötet blir därför försenat ytterligare.
12. Nästa möte
Fresia Pérez kommer att kalla till nästa möte.
13. 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, Reza Abrishami

