Meddelas till:

Svenska Taekwondounionen (grenförbund) och
medlemsföreningar i Svenska Taekwondoförbundet
(huvudförbund) samt förbundsrevisorerna

Beslut från förbundsstyrelsen
Vid ett extrainkallat styrelsemöte hos förbundsstyrelsen den 6 sept beslutade styrelsen,
med stöd av förbundets stadgar 2 kap Allmänna bestämmelser 3§ pkt. 3.2 och 12§ pkt.
12.3:
•

att reducera Svenska Taekwondounionens verksamhetsstöd på så sätt att ingen
ytterligare utbetalning av verksamhetsstödet görs under 2020;

•

att tidigare utbetalt organisation- & verksamhetsstöd för 2020 kan komma att
återkrävas om inte Svenska Taekwondounionen redovisar verksamhet i linje
med förbundsutvecklingsplanen vid den kommande halvårsavstämningen;

•

att styrelsens beslut om reducering av stöd kan komma att omprövas om
Svenska Taekwondounionen kommer till att arbeta och fungera i linje med
förbundets förändringsarbete och idrottsrörelsens värdegrund;

•

att tillsätta en arbetsgrupp beståendes av ledare för WT föreningar i syfte att
stötta Svenska Taekwondounionen i arbetet;

•

att uppdra till det verkställande utskottet att genomföra löpande avstämningar
med Svenska Taekwondounionen i syfte att säkerställa att förbundet aktivt
arbetar för att arbeta och fungera i linje med förbundets förändringsarbete och
idrottsrörelsens värdegrund;

Motivering av beslutet
Enligt regelverk från Riksidrottsförbundet för organisations- & verksamhetsstöd, har
RF rätt att; om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på
oriktiga uppgifter, besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd. Detsamma
gäller om enskilt SF underlåter att följa 1 kap i RF:s stadgar avseende idrottsrörelsens
värdegrund.
Vid utbetalning av stöd till grenförbunden använder Svenska Taekwondoförbundet
samma regelverk och riktlinjer som Riksidrottsförbundet. För uppföljning av stöden
används istället de gemensamt författade riktlinjerna för uppföljning av grenförbund
och förbundsutvecklingsplanen som grund.
Förbundet har sedan tidigare haft synpunkter på hur STU bedrivit sin verksamhet och
STU har då pekat på avsaknaden av tydlighet i hur verksamheten ska bedrivas. Något
som ledde till att förbundet beslutade att dra in attesträttigheter från STU under hösten
2019, men som senare drogs tillbaka då förbundsstyrelsen tolkade stadgarna på annat
sätt och konstaterade att vissa styrdokument, utöver det som framgår i stadgarna,
behöver tas fram.
I början av 2020 inledde förbundet sitt förändringsarbete med en förändringskonferens
i Stockholm 25-26 jan dit förtroendevalda från gren- & distriktsförbund samt
kommittéer, nämnder och andra instanser inom Svenska Taekwondoförbundet bjöds in
och närvarade på. STU representerades av medlemmar från deras styrelse.

Vid förändringskonferensen framkom det, i huvuddrag, att förbundet saknar tydliga
styrdokument för vad som skiljer huvudförbund med grenförbund, hur uppföljning sker
och att stadgar inte efterlevs. Samtliga närvarande var överens om att tillsammans ta
fram dessa styrdokument och utveckla stadgarnas roll i förbundet.
I början av mars-månad 2020 beslutade Riksidrottsstyrelsen att dra in
organisationsstödet till Svenska Taekwondoförbundet. Beslutade grundade sig i en rad
olika faktorer men som baserades på en samlad bedömning av förbundets situation
över tid. I Riksidrottsstyrelsens beslut framgick det att STU hade särskilda utmaningar
där de i beslutsunderlaget flera gånger återkom till hur STU bedrev sin verksamhet.
Förbundet tillsatte då en krisledning beståendes av representanter från
förbundsstyrelsen och ordföranden från de två grenförbunden. Syftet med gruppens
arbete var att arbeta fram en handlingsplan som svensk taekwondo gemensamt ska
arbeta utifrån. En handlingsplan som antogs av förbundsstyrelsen och sedermera av
förbundsstämman 29 april.
Den problembild Svenska Taekwondoförbundet nu upplever grundas på flera olika
faktorer och uppgifter. Problembilden har fördjupats nu när Svenska
Taekwondounionen skjuter fram sin förbundsstämma ytterligare samt utifrån det
faktum att årsredovisningen för 2018 ännu inte är stängd. Uppgifterna är från olika
uppgiftslämnare inom och utom Svenska Taekwondounionen.
Det framträder för Svenska Taekwondoförbundet en bild av ett förbund där
förbundsstyrelsen saknar förmåga att styra och leda WT-verksamheten enligt vad som
framgår i dess stadgar och andra övergripande styrdokument. Dessutom ser de inte
allvaret i det läge förbundet befinner sig.
Det saknas transparens från Svenska Taekwondounionen till förbundet och STU:s
medlemsföreningar. STU har ännu, trots gemensamt framtagna riktlinjer kring
uppföljning av grenförbund, inte överlämnat rapporter för utbetalning av GF stöd från
andra kvartalet. STU har inte heller publicerat några protokoll för 2020 på sin hemsida
eller protokoll från senast gällande årsmöte (2019).
STU har till förbundet den 14 juni, efter att förbundet tidigare givit STU anstånd enligt
förbundets stadgar 2 kap 3 § Anslutna Grenförbund pkt. 3.7, att genomföra sitt årsmöte
efter förbundsstämman, försäkrat styrelsen om att årsmötet kommer äga rum den 19
sept oavsett form. Den 19 aug informerar STU på deras hemsida att årsmötet flyttas
fram till den 21 nov trots att inbjudan till den 19 sept aldrig skickats ut. I dialog med
företrädare från STU framkommer det att styrelsen för STU inte har som ambition att
bidra till svensk taekwondos förändringsresa förrän eventuellt till år 2021. Att de
enbart prioriterat det mest nödvändiga såsom att få till ett avslut av 2018.
STU framhåller även en tolkning av årsmötesbeslutet från 2019 som varken revisorerna
eller förbundsrepresentanter delar då det i årsmötesprotokollet framgår att
föreningarna hade synpunkter på den del av förvaltningsberättelsen som handlade om
att ”STU redovisar förlust 2018”. Årsmötet beslutade att förvaltningsberättelsen skulle
revideras i enlighet med framlagda yrkanden innan den kunde godkännas och läggas till
handlingarna. Vidare godkändes inte revisorernas berättelse och styrelsen beviljades
inte heller ansvarsfrihet med anledning av det anförda kring förvaltningsberättelsen.
När förvaltningsberättelsen hade reviderats så skulle revisorerna genomföra en
oberoende revision i den del som ansetts vara felaktig, vilket revisorerna gjorde färdigt
under augusti-månad 2019.
STU har även anfört att årsmötet flyttas fram med anledning av att de blivit kontaktade
av ett flertal föreningar som hellre velat ha ett fysiskt årsmöte än ett digitalt. I dialogen
mellan förbundet och STU framhåller STU att det inte finns underlag för detta men

bekräftar att de kontaktats av företrädare per telefon från olika falanger som
representerar en stor andel WT-föreningar. På frågan om hur stor andelen kan vara så
anförde de att det skulle röra sig om en handfull individer som representerar 25-30st
medlemsföreningar sammanlagt. I detta avseende ser förbundet allvarligt på att STU
inte beaktat att låta samtliga av sina medlemsföreningar få komma till tals, att en sådan
fråga rimligen borde väckts av lika antal som det krävs för ett extra årsmöte och att det
inte gjorts tidigare än den 14 juni. Denna del belyser det generella problemet förbundet
har där demokratiska beslut fattas i praktiken utanför de demokratiska forumen och att
det är några få personer, utan formella maktpositioner, som bestämmer i STU.
Coronapandemin har ställt till det för många och än är den inte över. Många har under
pandemin ställt om sin verksamhet istället för att ställa in och fokuserat på lösningar för
att komma igång den dagen restriktioner släpper. För grenförbundens del har
förbundet uppmanat till att ta fram särskilda protokoll för hur tävlingsverksamheten
och andra förbundsarrangemang, såsom utbildning och läger, kan ställas om och
bedrivas på smittsäkert sätt. I detta fallet har STU varken ställt om sin verksamhet,
bjudit in till utbildning på nya sätt eller återkommit med en plan för hur verksamheten
successivt kan bedrivas inom ramen för gällande restriktioner. STU har enbart hänvisat
till att de saknar arrangörer för verksamheten, men där förbundet fått bekräftat att
förutsättningarna för arrangörerna inte varit korrekta eller förmedlats på korrekt sätt.
Vidare har det under sommaren framkommit uppgifter gällande domare i STU som ska
ha uttryckt sig rasistiskt på sociala medier, något som strider mot idrottsrörelsens
värderingar, men där STU inte hanterat frågan tillfredsställande. Det är för förbundet en
bild av att STU hellre värnar om något annat än den gemensamma värdegrunden som
idrottsrörelsen gemensamt värnar om.
För Svenska Taekwondoförbundet framträder en bild av ett förbund som inte har
förmågan att leda och styra sin verksamhet, där transparens saknas, där demokratin i
praktiken inte råder och där olämpliga beteenden tillåts fortsätta verka trots Svenska
Taekwondounionens delaktighet och engagemang i framtagandet av förbundets
handlingsplan och agenda2024. Svenska Taekwondoförbundet menar sammantaget att
STU i detta inte verkar i linje med förbundets förändringsarbete och idrottsrörelsens
värdegrund.
Beslutet från förbundsstyrelsen innebär att Svenska Taekwondoförbundet nu tar en
ökad aktiv roll i att stötta Svensk WT taekwondo för att så snart som möjligt komma
tillbaka starkare och mer samlade. Samtliga WT föreningar behöver engagera sig i
detta.
Allvaret i det indragna organisationsstödet från Riksidrottsstyrelsen är inte på något
sätt över.
På uppdrag av förbundsstyrelsen,

Sammi Kaidi
Förbundsordförande
Göteborg 2020-09-06

