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§ 26

Mötets öppnande
Ordförande Tim Greneby hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 27

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

§ 28

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 29

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

§ 30

Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, ca 650 000 kr i tillgångar.
Styrelsen diskuterade en ev. översyn av arvodering vid utbildningar och kurser för en
enhetlig prissättning. Styrelsen ger i uppdrag åt Tim att kontakta Björn för underlag till
en fortsatt diskussion.

§ 31

Yh och övriga utbildningar inom bad.
Dagsläget vet vi att 3 skolor har sökt Yh-utbildning Badmästare till nästa höst, Skövde,
Skellefteå och Jönköping.

§ 32

Rapporter
- Inspirationsdagarna
Årets deltagarantal slutade på 99 st, vilket vi är nöjda med. Ingen ekonomi klar då
inte alla fakturor har kommit in. Utvärdering gjord och 43 st. svar har kommit in
som presenteraades för styrelsen. Förslag på nytt bad för att arrangera
Inspirationsdagarna 2018 ska vara klart till nästa styrelsemöte för beslut.
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-

Vinnovaprojektet, ledarskapsutbildning
Omgång 2 startar 12–13 oktober och slutar i februari. Till dags datum är 9 st.
anmälda. Några platser kvar.

-

Norrlandskonferens
Anmälningar trillar in till konferensen i höst. Inför nästa år är ev. Sundsvall ett
alternativ, men funderingar finns att avvakta med nästa konferens till år 2019.

-

Bastuutbildning
Bastuutbildning i Östersund blev inställd pga. för få anmälda. Ingen ny utbildning
inplanerad.

-

Teknikutbildning
Steg 1 och 2 körs i nästa vecka. Steg 1 genomförs i Växjö med 8 deltagare, steg 2 i
Göteborg med 4 deltagare. Ev. kommer några deltagare till. Lotta och Håkan har
fått förfrågan om att köra utbildning på Åland och väntar besked från föreläsarna.
Fortsättningsvis körs en teknikutbildning/år

-

SBB
Ingen deltagare från oss på senaste mötet. Nästa möte den 12 oktober.
Håkan kommer delta i sektorgruppen författningar

-

Simlärarkonferensen
160 deltagare varav 50 st. från Stockholms stad. Mycket bra feedback och
förbättringsförslag som kommit in. Elisabeth hör med Eriksdalsbadet för en
konferens igen nästa år. Simskolegruppen består av Tim och Elisabeth.

-

Sydkonferens
Enkätredovisning från konferensen. 48 svar från 130 deltagare.
Avvaktar till 2019 med nästa konferens då vi har mässan i Göteborg mars 2018.

§ 33

Enkätredovisning
Christer informerade om Google drive/form, hu vi kan göra smidiga enkäter och
utvärderingar.

§ 34

Mässan 2018
Styrelsen ger mandat till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med de förslag som
kommit upp.
Styrelsen beslutade om följande priser för badkonferensen på mässan 2018. Alla priser
inkluderar lunch.
1-dags konferens 1995 kr
2-dags konferens 3445 kr
3-dags konferens 3995 kr

§ 35

Övriga frågor
Inga övriga frågor

2

Styrelsemöte

2017-09-22

Svenska Badmästarförbundet

§ 36

Nästa möte
7–8 december på Gothia i Göteborg, start kl. 10.00 på torsdagen och slutar kl. 14,30 på
fredagen.

§ 37

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

Tim Greneby

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

Marie Nordblom

Håkan Gillberg

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

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

Vid protokollet

Justerare
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