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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

fredag 20 januari 2017

Plats;

Clarion Hotell Eskilstuna

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

§ 72

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

§ 73

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Håkan Gillberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 74

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 75

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

§ 76

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

§ 77

Rapporter
- Yh utbildning
I början på februari kommer besked från Yh-myndigheten angående ansökningar
som Kristianstad och Skellefteå väntar på.
-

Inspirationsdagarna
Pär och Marie har varit i Jönköping och gjort avstämning med Rosenlundsbadet
som står värd för Inspirationsdagarna 20–21 augusti. De flesta instruktörer är klara
och kommer presenteras i Badmästaren i februarinumret.
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-

Norrlandskonferensen
Preliminärt datum för Norrlandskonferens är 18–19 oktober på Navet i Umeå.

-

Teknik
Nästa utbildningstillfälle planeras till hösten.

-

Sydkonferensen
Sydkonferens 27–28 april i Ängelholm. Programmet är färdigt och kommer
presenteras i nästa tidning och samtidigt öppnas för anmälning på hemsidan.

-

Vinnovaprojektet, ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildningen har sin sista träff i januari. Diskussion förs om att köra en
omgång till, om intresse finns.

§ 78

Verksamhetsplan
Styrelsen godkänner den föreslagna verksamhetsplanen som Christer presenterat.

§ 79

Årsmöte våren 2017
Styrelsen hoppas på ett stort deltagarantal till årsmötet i Ängelholm 27 april.

§ 80

Mässan 2018
Styrelsen påbörjar arbetet med att forma programmet till mässan 2018.

§ 81

Övriga frågor
Frågan som togs upp på förra mötet om en gemensam prisbild för våra kurser och
utbildningar bordläggs till nästa möte.

§ 82

Nästa möte
Den 26–28 april i Ängelholm i samband med sydkonferens och årsmöte.

§ 83

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackar alla för sitt engagemang.

Marie Nordblom

Håkan Gillberg

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

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

Vid protokollet

Justerare

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