SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Protokoll | Styrelsemöte
Plats: Zoom (telefon)
Datum: 2020-01-04
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 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. Genomgång och verifiering av mailbeslut
Föregående mailbeslut föredrogs, verifierades och godkändes.
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9. Årsmöte
STU:s kommande årsmöte diskuterades. STF avser att hålla sitt årsmöte 28-29 mars 2020
tillsammans med en verksamhetskonferens. STU önskar gärna hålla sitt årsmöte den 28 mars,
eventuellt på förmiddagen. Datum kan dock inte fastställas förrän STF har beslutat om sitt
årsmöte. Abtin Khoshnood och Stefan Glimmark lyfter frågan med STF.
Styrelsen beslutade att fastställa sista datum för inkomna motioner till den 15 februari 2020.
Kandidater till styrelseposter ska ha inkommit senast den 15 januari 2020.
10. Dancertifikat m.m.
Styrelsen har av Kukkiwon fått inloggningsuppgifter till dancertifikatssystemet. Styrelsen
beslutade att ändra lösenordet för dancert@stuswe.se
Styrelsen beslutade att Ferenc Böö inte längre ska handlägga eller handha ärenden som avser
dancertifikat.
11. Brev från en föreningsledare
Det har till STU inkommit ett brev från en föreningsledare där ledaren har beklagat sig över att
andra föreningsledare från andra föreningar rekryterar medlemmar som redan är medlemmar
hos denne. Styrelsen anser sig inte kunna vidta några åtgärder med anledning av det nämnda
och meddelar föreningsledaren att alla utövare är fria att bli medlemmar i andra föreningar. Om
en förseelse har begåtts kan en disciplinanmälan göras.
12. Det arbetsrättsliga ärendet
Unionen har inkommit med begäran om förhandling avseende Johan Berg. Abtin Khoshnood
uppdrogs av styrelsen att dels kontakta Arbetsgivaralliansen, dels besvara Unionen efter att svar
erhållits från Arbetsgivaralliansen.
13. STU:s ekonomi och attesträtt
STF har beslutat att upphäva tidigare beslut från den 6 oktober 2019 att bl.a. frånta STU kontroll
över ekonomin, attesträtt och rätt att ingå i ekonomiska förpliktelser. Därmed har STU återfått
rätten att attestera utlägg m.m.
14. Nästa möte
Fresia Pérez kallar till nästa möte.
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15. Mötets avslutande
Fresia Pérez avslutade mötet och tackade samtliga deltagare för visat intresse.

................................

................................

Ordförande, Fresia Pérez

Vid protokollet, Abtin Khoshnood

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

