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SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
Protokoll | Styrelsemöte
Plats: Online via zoom
Datum: 2020-04-08
Tid: 19:30
1. Mötets öppnande
Ordförande Fresia Pérez öppnade mötet och 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 utan tillägg.
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 gicks igenom, verifierades och lades till handlingarna.
8. Ekonomi
Det finns per dagens datum ca 1,1 miljoner kronor på STU:s bankkonto. Kostnaden för
revision för år 2019 har uppgått till 21 156 kronor.
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Ordföranden meddelar att STU behöver kalla till möte med landslagsledningarna och
ledningen i kommittéerna m.m. för att informera om de nya stödformerna. Detta bör ske
snarast.
9. Inkomna sanktionsansökningar senast 15 mars
a) Svenska Cupen 1, Kyorugi och Poomsae 3–4 oktober
i. Inga
b) Svenska Cupen 2, Kyorugi 24 oktober
i. Inga
c) Svenska Cupen 3, Kyorugi och Poomsae 21–22 november
i. Dala Taekwondo Akademi, sökt för både Kyorugi och Poomsae
ii. Soo shim Skellefteå, sökt för endast Kyorugi
d) Svenska mästerskapen, Kyorugi och Poomsae 12–13 december
i. Tian Dao Helsingborg, sökt för både Kyorugi och Poomsae
Ärendet föredras, varefter styrelsen fattar följande beslut.
Dala Taekwondo Akademi beviljas sanktion för att arrangera och genomföra Svenska cupen
3, Kyorugi och Poomsae 21-22 november. Reza Abrishami deltog inte i beslutet.
Tian Dao Helsingborg beviljas sanktion för att arrangera och genomföra Svenska
mästerskapen, Kyorugi och Poomsae 12-13 december.
Soo Shim Skellefteås sanktionsansökan att arrangera och genomföra Svenska cupen 3,
Kyorugi den 21 november avslås. Föreningen kommer att kontaktas för att eventuellt få
anordna en annan tävling, förslagsvis Svenska Cupen 2, kyorugi den 24 oktober.
Avseende Svenska cupen 1 och 2 ska de tävlingarna utlysas på STU:s hemsida igen i syfte att
få in ansökningar.
10. Personalärende
Ordföranden informerade om att samtliga parter nu har undertecknat överenskommelsen.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ärendet anses därmed avslutat.
11. Information och förslag på datum för STU:s årsmöte
Styrelsen beslutar att stå fast vid sitt tidigare beslut att inte genomföra årsmötet för STU
digitalt. Därmed följs också RF:s rekommendationer. I stället är det styrelsens avsikt att
genomföra årsmötet fysiskt efter sommaren om omständigheterna tillåter det. Styrelsen
följer utvecklingen noggrant.
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Ett förslag på preliminärt datum är 19 september då verksamheterna förhoppningsvis är
igång.
12. Status för kansliet och kanslist
STU:s styrelse är överens om att kansliet behöver bemannas med en permanent person. Det
är dock ekonomin som inte tillåter att en sådan anställning sker. Styrelsen har tidigare tittat
på olika lösningar, till exempel att lägga ut kansliet på externa parter som Föreningshuset.
Även detta är emellertid kostsamt och förknippat med andra problem.
STU:s styrelse ska försöka äska pengar från STF för att kunna anställa en kanslist. Det
konstateras att det krävs en person på heltid på kansliet för att tillförsäkra medlemmarna
service och för att verksamheten ska fungera tillfredsställande.
13. Publicering av STU:s mötesprotokoll
STU:s styrelse har beslutat att lägga upp protokoll från styrelsemötena från 2019 och 2020
på STU:s hemsida. Dessa ska dock först gås igenom för att i vissa delar maskeras och
sekretessbeläggas.
14. Framtaget dokument av Xxxxxxxxxxxxx avseende stegutbildningar
Styrelsen konstaterar att det utbildningsmaterial som Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
har tagit fram för stegutbildningar är undermåligt såtillvida att det inte är anpassat eller
genomförbart för Taekwondo. Syftet med beställningen av utbildningsmaterialet var att
kunna
genomföra
Taekwondospecifika
stegutbildningar.
Det
framtagna
utbildningsmaterialet har inte uppnått detta syfte. Därför har det inletts ett arbete med att
revidera det material och de dokument som upprättats av Xxxxxxxxxxxxxx.
15. Övrigt
Inga övriga punkter förelåg.
16. Nästa möte
Ordföranden kallar 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, Reza Abrishami

