Styrelsemöte

2016-09-23
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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

fredag 23 september 2016

Plats;

Nordic choice Hotell Umeå

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

§ 37

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

§ 38

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Tim Greneby att jämte ordförande justera protokollet.

§ 39

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 40

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

§ 41

Ekonomi
Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen från förbundets
administratör.

§ 42

Lägesrapporter
Inspirationsdagarna
Bra deltagarantal och bra respons på utvärdering med många positiva kommentarer.
Vi tackar Sundstabadets personal för ett mycket bra arbete och engagemang.
Norrlandskonferensen
Christa och Marielle informerade att det ser bra ut med bokningar inför
Norrlandskonferensen i Örnsköldsvik i oktober.
Teknik
Lotta och Håkan informerade om att vattenreningsutbildningen steg 1 och 2 kommer
att flyttas fram. Nytt datum är ännu inte bokat.
Teknik och erfarenhets konferens är inplanerad den 19-20 januari 2017 i Eskilstuna.
1

Styrelsemöte

2016-09-23

Svenska Badmästareförbundet

Sydkonferens
Christer informerade att Sydkonferensen skulle genomföras i Vattenhuset i Ängelholm
i februari, med då renoveringarna dragit ut på tiden är den framflyttad och inget nytt
datum klart.
YH-utbildning.
Ansökan är inskickad till YH från både Kristianstad och Skellefteå. Besked kommer i
februari .
Vinnova, projektet framtidens simhallar
Information från Elisabeth att Ledarskapsutbildningen startar i oktober i Enskede.
§ 43

Bastuutbildare i Norr och Mellan
Styrelsen beslutar att Mia och Marielle deltar på kursen för bastuutbildare i Malmö
30 november – 1 december 2016.

§ 44

Badmästaren
Marielle föreslår att vi har en artikelserie i tidningen om baden i Sverige.
Styrelsen tackar alla samarbetspartners och annonsörer som bidrar till en intressant
och bra tidning.

§ 45

Hemsidan
Anmälningar som görs via vår hemsida fungerar bra och fyller sitt syfte.

§ 46

Verksamhetsplan
Christer har lagt fram ett förslag på ny verksamhetsplan och föreslår att AU arbetar
vidare med planen fram till nästa styrelsemöte.

§ 47

Årsmöte våren 2017
Årsmötet 2017 förläggs i samband med sydkonferensen i Ängelholm som planeras till
april 2017.

§ 48

Mässan 2018
Tim och Elisabeth träffade arbetsgruppen på Svenska mässan innan sommaren. Nästa
BAD mässa kommer att gå av stapeln måndag-onsdag 5-7 mars 2018. Nästa mässmöte
är bokat till nästa vecka.

§ 49

Studieresa/studiebesök
Styrelsen uppmanar medlemmarna att åka på sydkonferensen och årsmötet på
nyrenoverade badet i Ängelholm.

§ 50

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 51

Nästa möte
Torsdag 8 december kl. 11.30 – fredag 9 december kl. 13.00 i Göteborg

§ 52

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutar mötet.
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Tim Greneby

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

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

Vid protokollet

Justerare

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