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Tid: 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.
Frånvarande: Ninos Malki.
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
Föregående mailbeslut föredrogs, verifierades och godkändes.
9. Ekonomi
Fresia Pérez föredrog STU:s ekonomi. I dagsläget har STU ca 1 150 000 kronor på bankkontot.
Den 28 februari 2020 fick STU ca 837 000 kr i bidrag från RF för diverse stöd.
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10. Möte med RF med krisledningsgruppen
Fresia Pérez redogjorde för det som sades under mötet med RF den 24 mars.
Krisledningsgruppen presenterade sin handlingsplan och den togs emot på ett bra sätt av RF.
Dock måste vissa kompletteringar göras i handlingsplanen. De frågor som RF vill att STF
arbetar med är av övergripande och generell karaktär. Det problem som finns inom STF avser
inte enskilda personer eller föreningar, utan det handlar om ett strukturellt problem. STF måste
jobba mer med idrottens värdegrund och implementera den i hela organisationen. Det är vidare
av stor vikt att STF jobbar med demokrati och demokratiska processer samt kommer bort ifrån
maktmissbruk m.m.
11. Årsmöte (STU och STF)
STF har diskuterat att hålla sitt årsmöte digitalt i slutet på april månad. STF har därvid skickat
ut ett frågeformulär till medlemsföreningarna för att samla in underlag för hur
medlemsföreningarna tycker i frågan. Det har föreslagits olika lösningar, t.ex. att föreningarna
samlas regionvis eller att varje förening själv deltar på årsmötet digitalt.
Det är med hänsyn till rådande omständigheter och nuvarande situation med anledning av
spridningen av COVID-19 omöjligt att hålla ett fysiskt årsmöte. Stadgarna får till följd härav
och då force majeur föreligger frångås angående bl.a. tid och datum för årsmötet. RF skriver i
anslutning till detta följande
(https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/):
”Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att
förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta
är överordnat förbundets stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.
Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om
årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Flera förbund har redan valt det senare
alternativet, vilket även är RF:s rekommendation att göra. Medlemmarna måste tydligt
informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat
årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.”
Det finns en möjlighet att hålla årsmötet digitalt. Detta tillvägagångssätt är emellertid
förknippat med en rad nackdelar. För det första krävs det att någon har kunskap om de tekniska
och digitala verktygen som krävs för att kunna genomföra årsmötet. För det andra går det inte
att säkerställa föreningarnas valhemlighet om ett digitalt verktyg skulle användas. Det skulle
kunna gå att spåra vem som har röstat på vilket sätt. För det tredje är ett fysiskt årsmöte att
föredra på grund av RF:s beslut att dra in STF:s organisationsstöd och med hänsyn till den
turbulenta period som har förevarit under året. Mot bakgrund av detta har styrelsen för STU
beslutat att för närvarande inte hålla ett digitalt årsmöte. Detta beslut kan komma att omprövas
beroende på hur den förevarande situationen utvecklas.
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12. Uppdatering med anledning av COVID-19
Folkhälsomyndigheten har gått ut med beskedet att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta,
men med försiktighet och vissa anpassningar för att minska smittspridning. Träning utomhus
föredras. STU:s styrelse kan varken rekommendera att träningarna fortlöper som vanligt eller
att de ställs in. I stället är det varje enskild förening som utifrån omständigheterna för handen
får besluta huruvida träningarna bör ställas in, minskas, anpassas eller fortlöpa som vanligt.
STU:s styrelse kan endast hänvisa till berörda myndigheter och den information som finns på
RF:s hemsida. Information på hemsidan ska publiceras i enlighet med detta.
13. Personalärende
Johan Berg och STU har nått en överenskommelse. Därmed är personalärendet avslutat.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. I samband med att
överenskommelsen undertecknades avslutades även samtliga Johan Bergs tjänster/uppdrag
inom STU. Dock ska Johan Berg lämna in och redovisa sitt arbete om Steg 2-utbildning, för
vilket han fakturerat STU 200 000 kronor. Därutöver ska Johan Berg återlämna utrustning som
tillhör STU.
14. Post till kansliet
STU har till kansliet fått ett kuvert med två domar avseende Xxxxxxxxxxxxxxx. En av
domarna avser bidragsbrott, för vilket Xxxxxxxxxxxxxxx dömdes. I kuvertet fanns även
utdrag från en blogg med vissa anklagelser riktade mot Xxxxxxxxxxxxx. Styrelsen har tagit
del av kuvertet och noterar den information som det innehåller.
15. Nästa möte
Ordförande Fresia Pérez kallar till nästa möte.
16. 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

