Dagordning styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

28 april 2020 kl. 16.00

Plats:

Google Hangout

Närvarande
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Sara Hammar
Marielle Olsson
David Berglund
Jonas Andersohn

Förhinder
Lotta Loshammar
Tim Greneby
Christer Sörliden

_________________
§ 151

Mötets öppnande
Håkan Gillberg förklarar mötet öppnat

§ 152

Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Sara Hammar till justerare jämte ordförande

§ 153

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 154

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 155

Ekonomi
Minskar lite eftersom men ekonomin går för tillfället.

§ 156

Arbetsgrupp SBB
Arbetsgruppen bestående av Sara och Håkan har haft två möten med Mille och
Torbjörn. SBB har fått balans och resultaträkning samt vår aktuella likviditet för
kännedom. Mille har låtit jurister tittat på stadgarna i SBB samt Svenska
badmästarförbundet. De ser inget hinder att vi skriver ett avtal med SBB och ligger
helt separat som vi gör nu. Avtalet reglerar att vi kommer åt SBBs administration och
ekonomi. Vi kan skriva ett samarbetsavtal med SBB utan att ta det på ett årsmöte.
Sara har skrivit anteckningar efter mötet som hon skickar ut till alla. SBB skriver ihop
ett förslag på hur processen ska gå till för att vi ska ta fram ett samarbetsavtal. Alla får
i uppdrag att fundera på hur vi informerar våra medlemmar om denna samverkan.

§ 157

Administration Svenska Badmästareförbundet
Björn har än så länge valt att fortsätta hjälpa oss med administrationen i avvaktan på
en lösning med SBB.

§ 158

Årsmöte
Inget nytt under denna punkt i dagsläget.

§ 159

Träffpunkt idrott

Lotta får i uppdrag att be Björn om hjälp med att granska avtalet med Svenska mässan.
§ 160

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 161

Nästa möte
13 maj 2020 kl 15.00

§ 162

Styrelsemötet förklaras avslutat
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…………………………………………………..
David Berglund, sekreterare

…………………………………………………
Håkan Gillberg, mötes ordförande

………………………………………………………
Sara Hammar, justerare

