Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

15 juni 2020 kl. 17.00

Plats:

Google hangout

Närvarande
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Sara Hammar
Marielle Olsson
Håkan Dahlgren
Jessica Constantinou
David Berglund
Mille Örnmark - SBB
Torbjörn Bergvall - SBB

Förhinder
Jonas Andersohn
Marie Holmqvist

_________________

§ 50

Mötets öppnande
Ordförande Jessica Constantinou hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Särskilt välkommen var denna gång Mille Örnmark från SBB som sitter med utifrån vårt
samarbete och lyssnar och svarar på frågor som vi kan tänkas ha.

§ 51

Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Håkan Gillberg till justerare jämte ordförande

§ 52

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 53

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 54

Event och utbildningar
Vi i styrelsen ställe under föregående möte in våra event och utbildningar och har
sedan dess varit i kontakt med samtliga föreläsare. Nästa steg är att publicera denna
nyhet på hemsida och facebook vilket David och Jonas fixar.

§ 55

Träffpunkt Idrott
Håkan har haft ett första samtal med Svenska mässan. Vi har i dagsläget inget avtal
med Svenska mässan men kan ligga kvar med medlen för Träffpunkt idrott i väntan på
det fortsatta arbetet.
Mille informerar om att Svenska mässan efterfrågat tänkbara sätt för varumärket
Träffpunkt idrott att synas på innan nästa stora mässa 2022. Utifrån detta kom man
fram till en pop-up konferens i februari 2021. Då Sveriges fritids- och
kulturchefsförening utifrån pandemin valt att ställa in sin årskonferens i augusti 2020
och istället satsa på sin erfarenhetskonferens i 28-29 januari 2021 kan det hända att
fokus kommer att bli än tydligare fokuserat på badbranchen. Arbetet med pop-up

Träffpunkt idrott påbörjas under augusti månad i programgruppen där både vi och SBB
sitter med.
Håkan håller fortsatt dialogen med Svenska mässan och kommer att vara i kontakt
med Monica på Torsdagen den 18 juni 2020.
§ 56

Sydkonferens
Styrelsen utser en arbetsgrupp för Sydkonferensen där Christa tillsvidare är
huvudansvarig och Håkan D och förslagsvis Marie går in för att stödja och lära sig hur
vi genomför denna typ av arrangemang.
Diskussion förs kring hur Träffpunkt idrotts pop-up påverkar Sydkonferensen. Men då
Svbadmf sitter med och planerar innehållet till båda dessa evenemang kan vi styra
innehållet så att de två arrangemangen inte konkurrerar med varandra.
Christa, Håkan D och Marie (om hon tackar ja) tar ett separat möte för att starta upp
detta arbete igen då det varit vilande efter att Christer Sörliden slutat i styrelsen i
samband med årsmötet.

§ 57

Tidningen Badmästaren
Diskussion förs kring om vi ser möjligheter att knyta tidningen till en prenumeration av
något slag. Förbundet behöver fler möjligheter till intäkter och detta är en möjlighet.
Marie har undersökt våra deadlines för kommande nummer av vår tidning men kunde
inte närvara vid dagens möte. Inför kommande nummer måste vi uppdatera våra
uppgifter om förbundet och se över hur sidan för medlemskap ska se ut. Marie
uppdaterar oss om dagsläget skriftligt vid tillfälle.

§ 58

Plan för hösten - arbetsgrupp
Diskussion förs kring hur vi ska arbeta i höst och vår målsättning är att skapa en
arbetsgrupp för detta arbete som kan starta i början av augusti. Tanken är att då köra
ett projekt med hur vi kan knyta närmare kontakt med våra simhallar i Sverige, utreda
vilket stöd man behöver i verksamheten och på det sättet locka fler aktiva
medlemmar.
SBB har använt sig av sitt nyhetsflöde för att nå ut och få folk sugna att vara med
utifrån information om covid-19.
Jessica och David har anmält intresse att vara med i denna arbetsgrupp men hoppas
att fler vill hoppa på. Intresseanmälan skickas till Jessica under sommaren.

§ 59

Styrelsemöten - tidsplan
Vi glesar ut arbetet med styrelsemöten nu under sommaren och tar spontana möten
utifrån behov. Nästa möte planeras in till början av augusti om inget akut uppkommer.

§ 60

Samarbete med SBB
Minnesanteckningar kommer att skickas ut från samarbetet med SBB. Är det något i
anteckningarna som vi reagerar från så lyfter det med Jessica som kan kalla till ett
spontant möte.
Första samverkansmötet med SBB är på tisdag den 16/6.

Jessica berättar kortfattat om vad som stod i senaste minnesanteckningarna från SBBs
styrelsemöte vilket även har skickats ut på mail.
Då SBB kommer att hjälpa oss med vår administration beslutar styrelsen att Annika
”Efternamn” ska få tillgång till inloggning och administration av våra bankkonton.

§ 61

Övriga frågor
Svbadmf har fått förfrågan om att läsa igenom Lunds ansökan om ny
badmästareutbildning och tycka till om den. Vi läser igenom den och kommer med
åsikter om detta på mail till Jessica. Jessica skickar ut den till alla för genomläsning.
Även SBB har fått denna förfrågan och de har valt att inte stödja denna utbildning då
man inte anser att det följer den gemensamma kunskapsprofil man kommit fram till i
samverkan mellan Kommunal, SBB och Svbadmf.
Jonas får i uppdrag att ordna en info-mail för förbundet som vi kan använda för
offentliga utskick. Jessica tittar med Julia på SBB om de kan hjälpa till att uppdatera
hemsidan. Vid kontakt internt mellan styrelsemedlemmar får vi själva välja vilken mail
vi använder. Men i kontakter med externa parter där vi representerar förbundet bör vi
använda en tydlig Svbadmf avsändare.

§ 62

Nästa möte
3 augusti 2020 kl 17.00

§ 63

Styrelsemötet förklaras avslutat

Google hangout 20200615
…………………………………………………..
David Berglund, sekreterare
…………………………………………………
Jessica Constantinou, ordförande

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

