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Svenska Badmästareförbundet

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

Fredag 13 maj 2016

Plats;

Crystal Plaza Hotel Stockholm

Närvarande
Elisabeth Strömberg
Pär Gustavsson
Marie Nordblom
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Marielle Eriksson
Christer Sörliden
Frånvarande
Tim Greneby

§ 24

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

§ 25

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Marielle Eriksson att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 26

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 27

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

§ 28

Ekonomi
Styrelsen noterar den skriftliga ekonomiska uppföljningen tom 30 april 2016 från
administratören, men reserverar sig till prognosen pga. att inte avstämningen med
mässan är klar.
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§ 29

Avstämning mässan 2016
Lägesrapport från Elisabeth och Lotta som tillsammans med Magdalena från
Sv mässan tittar på en avstämning från Träffpunkt Idrott 2016.

§ 30

Svenska Badbranschen
Lotta informerade från SBB senaste möte. Lotta och Tim är styrelsens representanter
till SBB´s möten.

§ 31

Teknik
Information om utbildningar i höst samt en ny ide om en tekniktour som är i
Planeringsstadiet.

§ 32

Bastukurs norr
Efter förslag från Marielle beslutade styrelsen att utbilda två personer som kan
genomföra bastuutbildning i norra Sverige i förbundets regi. Marielle får i uppdrag från
styrelsen att hitta två kandidater till uppdraget.

§ 33

Lägesrapporter
- Inspirationsdagarna
Pär informerade om läget, 50 anmälda till dags datum vilket ser bra ut.
-

Norrlandskonferens
Christa informerade om konferensen och att programmet är klart. Information och
anmälning kommer ur på förbundets hemsida inom snar framtid. Även annons i
nästa Badmästaren.

-

Sydkonferensen
Styrelsen beslutar att Christer och Björn planerar och genomför sydkonferensen.

-

Badpersonalutbildning Kristianstad
Christer informerade från mötet i Kristianstad angående ny ansökan till YH
utbildning och om förslag på upplägg och innehåll. Styrelsen föreslår att
Kristianstad och Skellefteå samverkar och delger varandras tankar inför ansökan.

-

Vinnova projektet,
Styrelsen hade besök av Ylva Edwards som berättade om projektet ”Hållbar
innemiljö för fritid i staden – Simhallar”.
Förbundet ansvara för en del i projektet där en av aktiviteterna som ska prövas
som ett pilotprojekt, är en ledarskapsutbildning. Elisabeth från förbundet
tillsammans med Anette Berglund från Yh Skellefteå planerar och genomför
utbildningen med start oktober 2016.

-

Skellefteå
Styrelsen beslutar att Tim representerar förbundet i styrgruppen för YH
utbildningen i Skellefteå Förbundet står bakom en ev ny ansökan om ny
utbildning.

-

Badmästaren
Tidningsmakarren Arne Jägerblom var på besök och presenterade sig för styrelsen.
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§ 34

Övriga frågor
Christer presenterade en verksamhetsplan och kommer lämna ett förslag på en
omarbetning på förbundets plan till nästa möte.

§ 35

Kommande möten
Onsdag 21 september kl. 19,00 - fredag 23 september kl. 13.00 i Umeå
Torsdag 8 december kl. 11.30 – fredag 9 december kl. 13.00 i Göteborg

§ 36

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutar mötet.

Marie Nordblom

Marielle Eriksson

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

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

Vid protokollet

Justerare

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