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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

Torsdag 21 januari 2016

Plats;

SAS Radisson Blue Arlanda

Närvarande
Elisabeth Strömberg
Pär Gustavsson
Ulla-Karin Solum
Marie Nordblom
Christa Dahlqvist
Mats Svensson
Håkan Gillberg
Frånvarande
Markus Söderman
Bilaga
Verksamhetsplan 2016

§ 73

Mötets öppnande
Ordförande Elisabeth Strömberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 74

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Ulla-Karin Solum att jämte ordförande justera protokollet.

§ 75

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 76

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

§ 77

Ekonomi
Styrelsen beslutar att godkänna den skriftliga ekonomiska redovisningen från
administratören.

§ 78

Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslutar att delegera till administratören att sammanställa
verksamhetsberättelse för 2015 inför årsmötet.
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§ 79

Verksamhetsplan
Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade verksamhetsplanen för 2016.
Bilaga 1

§ 80

Valberedning och årsmöte
Elisabeth har delgett information från valberedningen inför kommande årsmöte.

§ 81

Sydkonferens – fortsättning?
Konferensen är i planeringsstadiet tillsammans med Hylliebadet.

§ 82

Tidningen
Styrelsen är nöjd med tidningen och strävar efter att utveckla den.

§ 83

Ny ansökan till Badmästare utbildning i samverkan med Folkuniversitetet
Styrelsen är positiv till en ny YH ansökan för utbildning till Badmästare tillsammans
med Folkuniversitet som Mats informerade om.

§ 84

YH-Skellefteå
Ordförande gav information från styrgruppsmötet i december om pågående
utbildning. Yh Skellefteå fick tråkigt besked, myndigheten har ej godkänt ny utbildning
från hösten 2016. Styrelsen är mycket orolig för kompetensförsörjningen på baden.

§ 85

Teknik
Lotta och Håkan informerade om teknikutbildningarna inför året.

§ 86

Inspirationsdagarna 2016
Ulla-Karin och Per informerade om kommande inspirationsdagar i Karlstad.
Marie kommer gå in istället för Ulla-Karin när hon slutar.

§ 87

Norrlandskonferens 2016
Christa informerade om läget.

§ 88

Träffpunkt idrott
Arbetsgruppen gav information om det pågående arbetet inför mässan.

§ 89

Festen/Revanschen
Styrelsen känner sig nöjd och hoppfull inför festen den 16 mars på InContro.

§ 90

Avtalsskrivning
Styrelsen beslutar att delegerar det administrativa arbetet med avtalsskrivning,
lunchbokning, hotellbokning och övrig administration inför mässan till vår
administratör Björn.

§ 91

Övriga frågor
- Elisabeth informerar
KTH och CBI med projektledare Ylva Edwards har fått knappt 10 milj kr för att
sammanställa en kunskapsdatabank med information och erfarenheter för att bygga
bad. Förbundet är avtalspartner och kommer arbeta i projektet. Informationen
kommer att samlas under en hemsida som troligtvis kommer få namnet
framtidens bad.se.
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Förbundet har blivit inbjudet att delta vid Almedalen v 27 2016, tillsammans med
bland annat SBB.
§ 92

Nästa möte
Onsdagen den 16 mars på Svenska mässan.

§ 93

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutar mötet.

Marie Nordblom

Ulla-Karin Solum

................................

................................

Vid protokollet

Justerare

Elisabeth Strömberg
................................
Ordförande
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