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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

27 april 2017

Plats;

Ängelholm

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

§ 84

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

§ 85

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

§ 86

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 87

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna
efter en justering att Lotta Loshammar ska noteras som närvarande på förra mötet.

§ 88

Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport.

§ 89

Yh utbildning
Skövde, Skellefteå, Kristianstad och Jönköping söker YH-utbildning till nästa år. Ett
gemensamt möte i Stockholm den 3 maj för att synkronisera ansökningarna och se
över en gemensam grund.

§ 90

Inspirationsdagarna
Programmet är klart och anmälningar har börjat komma in.
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§ 91

Norrlandskonferensen
Konferens förläggs till Folkets hus i Umeå i närheten av Navet, 23–24 oktober 2017.
Mycket mingeltid på programmet och möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan
deltagarna. Även praktiska pass i vattnet.

§ 92

Bastuutbildning
Anmälningar till den 23 maj i Östersund har börjat droppa in, finns plats för fler.
Utbildningen som genomfördes i Kristianstad var fulltecknad.

§ 93

Teknik
Steg 1 och 2 utbildning startar den 26 september i Haninge. Planeringsmöte
den 17 maj för att planera steg 2 med eventuellt ett nytt upplägg och innehåll.

§ 94

SBB
Lotta och Tim är representanter i SBB för Sv Badmästareförbundet. Actor och Swimtec
är nya medlemmar i SBB.

§ 94

Simlärarkonferensen
Till simlärarkonferensen den 1–2 juni är det i dagsläget ca 150 anmälningar av 180
platser.

§ 95

Vinnovaprojektet, ledarskapsutbildning
En andra omgång av utbildningen planeras. 5 st har redan föranmält sig till de
12 platser som finns.

§ 96

Duschkampanj
Många bad har anammat att genomföra duschkampanj och gjort många bra insatser
för att öka medvetenheten för att duscha innan bad.

§ 96

Gemensam prisbild
Diskussion fördes hur vi ska hålla en gemensam prisbild.

§ 97

Spa och utvecklingsfrågor
En önskan har kommit från medlem att arbeta med spafrågor i förbundets regi. Vi ber
honom återkomma med mer konkretet vad han vill jobba med.

§ 98

Mässan 2018
Mässan 2018 planeras till mån-ons 5–7 mars (en dag kortare än tidigare år). Styrelsen
beslutar att i arbetsgruppen inför mässan ingår Lotta, Elisabeth, Christa, Tim och
Marie. Planeringsmöte bokat den 18 maj i Stockholm.

§ 99

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 100

Nästa möte
Nästa styrelsemöte den 21–22 september i Norrtälje.

§ 101

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

Tim Greneby

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

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

Vid protokollet

Justerare

Elisabeth Strömberg

................................
Ordförande
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