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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

fredag 9 december 2016

Plats;

Valhallabadet Göteborg

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

§ 53

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

§ 54

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Lotta Loshammar att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 55

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 56

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

§ 57

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

§ 58

Inspirationsdagarna
Efter information och diskussion i styrelsen så beslutade styrelsen att förlägga nästa
inspirationsdagar till Rosenlundsbadet i Jönköping 20-21 augusti 2017. Christer
Sörliden har inte deltagit i diskussion eller beslutet.

§ 59

Norrlandskonferensen
Styrelsen har valt att anta förslaget att förlägga nästa konferens till Navet i Umeå, i
mitten på oktober 2017.
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§ 60

Teknik
Teknikkonferens 19-20 januari 2017 i Eskilstuna. Datum för vatten reningsutbildning
ej klar.

§ 61

Sydkonferensen
Christer informerade styrelsen om det planerade innehållet på sydkonferensen i
Ängelholm 27-28 april 2017.

§ 62

YH utbildning
Kristianstad och Skellefteå väntar på svar. Marie informerade om att Skövde är
planerar att skicka in en ansökan till nästa år. Sista kullen i Skellefteå kämpar på och
slutar till sommaren 2017.

§ 63

Vinnovaprojektet, ledarskapsutbildning
Elisabeth berättade om projektet som pågår i olika arbetsgrupper, där förbundet just
nu bidrar med bl.a ledarskapsutbildningen för chefer på simhallar. Ylva Edwards som
är projektledare har lovat att rapportera om något ur hela projektet i varje nummer av
tidningen.

§ 64

Verksamhetsplan
Styrelsen ställer sig bakom förslag om ändringar i verksamhetsplanen och AU har
adjungerat till Christer att fortsätta skriva på förslaget till nästa styrelsemöte.

§ 65

Kampanj duschning
Styrelsen beslutar att uppmana alla bad i Sverige att ha en duschkampanj vecka 7-10.
Förbundet kommer att uppmana våra samarbetspartners att delta och ordförande
kommer skicka brev till alla samarbetspartners samt information i Badmästaren.
Informationsmaterial kommer finnas på vår hemsida.

§ 66

Prissättning av våra kurser
Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 67

Årsmöte våren 2017
Årsmötet 2017 kommer ske i samband med sydkonferensen i Ängelholm 27 april.
Administratören får i uppgift att förbereda handlingar, annonsering mm till årsmötet.

§ 68

Mässan 2018
Tim och Elisabeth har träffar arbetsgruppen, Träffpunkt idrott, under några tillfällen i
höst. Mässan planeras till den 5-7 mars 2018. Tema teknik och fastighet planeras till
dag 2, politikerdag/samhälle dag 3 och till dag 1 är ej temat fastställt ännu.

§ 69

Övriga frågor
Elisabeth och Tim informerade om en Simlärarkonferens 1-2 juni 2017 på
Eriksdalsbadet. Konferensen är ett samarrangemang med Stockholms stad och
rubriken för konferensen är Barn och unga med funktionsnedsättning.

§ 70

Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 19- 20 januari i Eskilstuna
samt den 26-28 april i Ängelholm.
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Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och styrelsen tackar Pierre och Valhallabadet för
rundvisning och lån av möteslokal.

Marie Nordblom

Lotta Loshammar

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

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

Vid protokollet

Justerare

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