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AVSIKTSFÖRKLARING 
 
 
 
Allmänt 
STU har presenterat en avsiktsförklaring för STF den 1 augusti 2021 (bilaga 1). STF har 
kort därefter meddelat att man inte är intresserade av att föra några direkta och informella 
diskussioner med STU (bilaga 2). Mot bakgrund av detta har STU låtit ta fram en ny 
avsiktsförklaring med hopp om att densamma kan ligga till grund för direkta och 
informella diskussioner med STF. 
 
Bakgrund 
Bakgrunden till avsiktsförklaringen från den 1 augusti 2021 och denna avsiktsförklaring 
från den 11 augusti 2021 är följande. 
 

Den 2 februari 2015 stängde WTE av STF och Sverige från all internationell taekwondo-

verksamhet på grund av att man bröt mot WT:s och WTE:s stadgar (bilaga 3). På förslag 

från SOK, kom parterna slutligen överens den 14 oktober 2015 om att man skulle 

implementera en grenförbundslösning med innebörden att WT Sverige (STU) skulle på 

sin egen stämma välja in 6 ledamöter till STF:s styrelse och det andra grenförbundet ITF 

skulle på sin egen stämma välja in 1 ledamot till STF:s styrelse (bilaga 4). Avstängningen 

av STF upphörde kort därefter. 

 

I ett brev från WTE till STF den 13 december 2015 (bilaga 5), konkluderade WTE att 

STF inte ändrat sina stadgar på överenskommet sätt, varför WTE, den 19 januari 2016, 

återigen stängde av STF (bilaga 6). WT lät meddela den 18 februari 2016 att man tillät 

svenska utövare att tävla under WT-flagg och att det inte förelåg hinder mot att 

representera Sverige i OS (bilaga 7). 

 

Den 9 april 2016 åtog sig STF, gentemot både WT och WTE, att implementera 

en”Confederation solution with two branches. One for WT clubs and one for ITF clubs” 

(bilaga 8). Detta innebär att man återigen åtog sig att implementera en grenförbunds-

lösning och att huvudförbundet inte skulle ha något inflytande eller bestämmande över 

de båda grenförbunden STU och ITF, vilket med tydlighet framgår av begreppet 

”Confederation”. STF höll stämma i frågan den 24 april 2016 och röstade igenom 

förslaget.!  
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Den aktuella situationen  

Inledningsvis kan konstateras att det som STF har gjort, är att inte implementera en 

grenförbundslösning som innebär en organisatorisk, ekonomisk och sportslig frihet från 

moderförbundet, utan STF har istället tagit varje tillfälle i akt att försöka styra och ställa 

i STU. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av både de beslut som STF fattat (som 

STU har fått överklaga till RIN) och även av STF:s stadgeändringar. Detta agerande från 

STF:s sida utgör ett grovt avtalsbrott mot överenskommelsen med WT och WTE från den 

9 april 2016. 

 

Vidare kan konstateras att STF har låtit andra föreningar än ITF-föreningar ta över det 

andra grenförbundet. Grenförbundet ITF består nämligen idag endast av TRAN-

föreningar. I överenskommelsen från Bonn den 9 april 2016, framgår tydligt att det andra 

grenförbundet endast ska bestå av ITF-föreningar. I Sverige är det Grand Master 

Armstrong som leder ITF-föreningarna och det är också ITF som, tillsammans med WT, 

är den organisation som har ensamrätten att utöva taekwondo i de olympiska spelen 

(bilaga 9). ITF-föreningarna i Sverige är alltså inte medlemmar i det andra grenförbundet 

ITF (som benämns som SIF). TRAN är varken ett internationellt accepterat förbund i 

GAISF (tidigare SportAccord) eller erkänt av IOK och har inte heller rätt att tävla i de 

olympiska spelen. Även detta agerande från STF:s sida utgör ett grovt avtalsbrott mot 

överenskommelsen med WT och WTE från den 9 april 2016. 

 

Förslag på lösning 

Då STF har begått grova avtalsbrott mot överenskommelsen med WT och WTE från den 

9 april 2016 och då det är uppenbart att den aktuella situationen är ohållbar samt att RF:s 

åtgärdsplan behöver kompletteras för att komma tillrätta med de underliggande 

problemen inom svensk taekwondo, föreslog STU i avsiktsförklaringen från den 1 augusti 

2021 att man skulle implementera den ursprungliga överenskommelsen från Stockholm 

den 14 oktober 2015 för att råda bot på den aktuella situationen. Förslaget har, som det 

får förstås, förkastats av STF utan att man har presenterat något underlag till varför det 

har förkastats. 

 
STU har ett önskemål om att man hedrar intentionen i de olika överenskommelserna 
mellan WT och WTE å ena sidan, och STF å andra sidan. Mot bakgrund av detta har STU 
låtit ta fram en ny avsiktsförklaring med hopp om att densamma kan ligga till grund för 
direkta och informella diskussioner med STU. 
!  
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Överenskommelse 

1. Att det stöd som erbjuds från RF tacksamt tas emot. 

2. Att diskussionerna med RF endast sker om samtliga parter är närvarande och 

behörigen representerade i dessa diskussioner med RF. 

3. Att arbetet med implementeringen av RF:s åtgärdsplan ska ske med utgångspunkt 

från överenskommelsen som WT/WTE ingick i Bonn den 9 april 2016 med STF och 

att RF är behjälpliga med att flytta över TRAN-föreningarna till Budo-förbundet, 

eller 

4. att arbetet med implementeringen av RF:s åtgärdsplan ska ske med utgångspunkt från 

att det sker en fusion mellan STU och STF.1 Detta sker på så sätt att STF fusioneras 

upp i STU (STF likvideras och dess verksamhet övertas av STU) med innebörden att 

STU därmed blir ett SF och att lösningen med två grenförbud bibehålles, ett 

grenförbud för ITF och ett grenförbund för TRAN2. 

* * * * * * * * * * 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna har tagit 

var sitt. Till denna avsiktsförklaring, som ska ha samma verkan som ett avtal, har bifogats 

kopia på styrelsebeslut från STF, STU och SIF varur framgår att respektive styrelse har, 

med bindande verkan, röstat för att ingå denna avsiktsförklaring och med angivande av 

vilken av punkterna 3 eller 4 som förordas. 

 

Ort och datum:      Ort och datum: 

 

___________________________   ___________________________ 

STU       SIF 

Fresia Pérez      Robert Andersson 

 

Ort och datum: 

 

___________________________ 

STF 

Sammi Kaidi 

                                                
1 Fusion inom föreningsrätten är möjlig. Se Malmsten & Pallin, Idrottens föreningsrätt, s. 119-120. 
2 Medlemsföreningarna i grenförbunden ska dock inte samtidigt vara medlemmar i SF och har därmed inte heller 
rösträtt i SF. Denna lösning är möjlig ur ett föreningsrättsligt perspektiv men kräver vissa stadgeändringar i SF:s 
stadgar. 


