Protokoll konstituerande styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

1 juni 2020 kl. 17.00

Plats:

Google hangout

Närvarande
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Sara Hammar
David Berglund
Jonas Andersohn
Marielle Olsson
Marie Holmqvist
Håkan Dahlgren
Jessica Constantinou

Förhinder

_________________
§ 10

Mötets öppnande
Ordförande Jessica Constantinou hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 11

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

§ 12

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 13

Föregående mötesprotokoll och protokoll från årsmötet
Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna

§ 14

Presentationsrunda
Vi kör en presentationsrunda för att lära känna varandra lite bättre.

§ 14

Ekonomi
Diskussion förs kring hur vi ska få in pengar när vi inte har event. Öppnar samhället
upp under hösten är det fortfarande svårt att attrahera besökare, då många kommer
att ha avvaktande hållning. Med det som bakgrund beslutar styrelsen därför att ställa
in alla sina event under 2020.
Marie tar kontakt med Johanna och Johanna angående de bastukurser och
badbevakarkurser de bedrivit för att höra sig för om dagsläget.
Under 2020 kan vi då istället jobba på vårt varumärke och fånga upp aktuella frågor
för att köra olika föreläsningar och teman i digital forum samt i vår tidning.
Håkan Gillberg tar kontakt med Svenska mässan för att diskutera framtida samverkan
kring Träffpunkt idrott med en eventuell pop-up under hösten.

§ 15

Spelregler för styrelsen
Det vi pratar om under dessa möten pratar vi inte om utanför detta forum. Det som är
offentlig är det som ligger i protokollet.

§ 17

Avsiktsförklaring SBF & SBB (se bilaga)
Diskussion förs kring poängen med en avsiktsförklaring. Jessica gör en avstämning med
Björn angående det administrativa arbetet samt prata med Mille om att vi är en ny
styrelse och därför behöver diskutera denna samverkan ytterligare innan vi eventuellt
skriver under en avsiktsförklaring.

§ 18

Badmästerförbundets tidning
Badmästarförbundet går idag ut 8 ggr/år. Avtalet med befintlig part går ut under året.

§ 19

Vägen framåt (se bilaga)

§ 20

Digitala forum för SIM-Sverige (Tema – Utomhusbad/Corona: tisdag 9 juni kl 15:00?)
Digitalt forum finns i messenger. Vi kompletterar messengermeddelanden med utskick
till Håkan Gillber på SMS då han inte använder sociala medier.

§ 21

Våra event och konferenser (se bilaga)
Styrelsen beslutade ur en ekonomisk aspekt att ställa in alla sina event under 2020.
Ansvariga för kommande arrangemang som ställs in kommunicerar detta till sina
samarbetspartner. Vi går därefter ut med detta till våra medlemmar på vår facebooksida i samband med att Svenska mässan går ut med att de ställer in Träffpunkt idrott.

§ 22

Att göra lista – tidsaxel framåt (se bilaga)

§ 23

Övriga frågor
Samtliga skriver en presentation av sig själva och skickar detta tillsammans med ett
foto till Jessica som sammanställer och gör en röd tråd innan vi lägger ut det på sociala
medier. Samtliga skickar under de kommande dagarna så att vi kan lägga ut två per
dag. Jessica börjar med sig själv och gör en inledning av denna presentation.

§ 24

Nästa möte
Onsdagen den 3 juni 2020 kl 17.00

§ 25

Styrelsemötet förklaras avslutat

Google hangout 20200601
…………………………………………………..
David Berglund, sekreterare
…………………………………………………
Jessica Constantinou, ordförande

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

