Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

23 maj 2019 kl. 13.00

Plats:

Arlanda, Stockholm

Närvarande
Jonas Andersohn
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Tim Greneby
Sara Hammar
Lotta Loshammar
Marielle Olsson
David Berglund
Christer Sörliden

Förhinder
Sara Hammar

_________________

§1

Mötets öppnande
Ordförande Tim Greneby hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Håkan Gillberg jämte ordförande justera protokollet.

§3

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§4

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

§5

Ekonomi
Styrelsen godkänner den ekonomiska rapport vi har fått av Björn Svedberg.

§6

Sydkonferensen
Christer och Christa presenterar utvärdering av sydkonferensen. 25 svarande.
Merparten av deltagarna nöjda med konferensen. Styrelsen inväntar ekonomisk
sammanställning. Nästa konferens är 2021 i Malmö.

§7

§8
§9

Träffpunkt Idrott
Svenska badmästarförbundet har skrivit avtal med svenska mässan som
samarbetspartner. Datum för mässan är den 17-19 mars 2020. Arbetsgrupp har
utsetts för detta, deltagare är David Berglund, Christa Dahlqvist och Lotta
Loshammar. Alla kommer med förslag på utställare och föreläsare.

Simlärarkonferens
80 anmälda. Tim och Jonas på plats. Anmälan är i dagsläget stängd.

Inspirationsdagarna äger rum 18-19 augusti
Anmälan är öppen.

§10

Norrlandskonferens 15-16 oktober Hotell Lappland.
Planen för programmet fortskrider. Prissättning ska sättas.

§11

Styrelsen ger Marielle Olsson och Christa Dahlqvist mandat att teckna avtal med
Hotell Lappland för Norrlandskonferensen.

§12

Styrelsen ger Lotta Loshammar och Håkan Gillberg mandat att skriva avtal med
Arlanda Hotell och upprätta samarbete med Midgårdsbadet för
teknikkonferensen.

§13

§14
§15

§16
§17

§18

Teknikutbildning/teknikkonferens

Teknikutbildning Steg1 klar - anmälan ligger ute.
Teknikkonferens klar - anmälan ligger ute.

Bastuutbildning
Marielle Olsson har fått en förfrågan från Metropoolen om bastuutbildning.
Marielle tittar utifrån det på plats, datum och tid för genomförande av en
bastuutbildning.

SBB
Ingen deltog på senaste mötet med SBB. Tim Greneby deltar i nästa möte den 24
maj 2019 i Järfälla. Arbetet med Handboken fortgår, nästa möte den 12 juni.
Årshjul
Christer Sörliden tar fram ett första utkast till nästa möte.

Kläder
Christer Sörliden tar fram ett förslag på craftjacka utan huva med rygg och
brösttryck. Återkopplar därefter med förslaget.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Nästa möte
Nästa möte blir i Halmstad Tylösand den 5-6 september 2019. Lotta Loshammar
tittar på boende. Var och en bokar sedan sin egen resa.

Mötest avslutande
Tim tackar för deltagandet och avslutar mötet kl 13.38.

Arlanda Stockholm 190523
…………………………………………………..
David Berglund, sekreterare
…………………………………………………
Tim Greneby, ordförande

………………………………………………………
Håkan Gillberg, justerare

