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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

8 decemberr 2017

Plats;

Hotel Gothia Göteborg

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

§ 38

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

§ 39

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Pär Gustavsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 40

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 41

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

§ 42

Ekonomi
Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen från förbundets
administratör.
Styrelsen kommer att se över de administrativa rutinerna.

§ 43

Simlärarkonferens
Elisabeth informerar om den kommande simlärarkonferens som är planerad till
den 31 maj-1 juni 2018 i Stockholm.

§ 44

Simlärarutbildning
Mats från Kristianstad har önskat få genomföra simlärarutbildning i
Svenska Badmästareförbundets regi. Vi ger i uppdrag till Mats att återkomma med ett
förslag med syfte, mål och metod för en ev. utbildning.
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§ 45

Vinnovaprojektet
Elisabeth rapporterar från den pågående ledaskapsutbildning med 9 st deltagare som
genomförs under Vinnova projektet. Utbildningen avslutas i februari 2018.

§ 46

Sydkonferens 2018
Styrelsen beslutar att nästa sydkonferens förläggs till våren 2019.

§ 47

Norrlandskonferens 2018
Nästa Norrlandskonferens blir i oktober 2018 i Sundsvall. Konferensen har då
10-års jubileum.

§ 48

Resultat från enkät 2017
Christa och Marielle redovisade från de enkätsvar som kommit in angående
Norrlandskonferens, bra siffror och kommentarer samt en del förbättringsförslag.

§ 49

Inspirationsdagarna 2018
Ingen anläggning klar, men några förslag som vi ska jobba vidare med har kommit in.

§ 50

Teknikutbildning 2018
Lotta informerar om att nästa Steg 1 utbildning ligger i samband med mässan i mars
2018 samt ytterligare en steg 1 och en steg 2 utbildning förläggs till hösten 2018.

§ 51

Bastuutbildnings 2018
En bastuutbildning har genomförts i november i Helsingborg och nästa planerade
utbildning blir i Karlshamn den 13–14 april.

§ 52

Sexuella trakasserier
Styrelsen har diskuterat debatten som pågår om Meetoo och står självklart bakom en
nolltolerans gällande sexuella trakasserier.

§ 53

Verksamhetsplan
Styrelsen uppdaterade verksamhetsplanen och gav i uppdrag till Christer att justera
verksamhetsplanen.

§ 54

Vår roll i förhållande till andra organisationer
Vi i styrelsen diskuterade vår roll gentemot andra organisationer. Vi ser oss som en
kunskaps och utbildningsorganisation samt även som en lobbyorganisation och
kommer skriva in detta i verksamhetsplanen.

§ 55

Studieresa
Styrelsen ger Marielle i uppdrag att se över vad som finns vad det gäller mässor eller
andra studiebesök.

§ 56

SBB
Tim rapporterade från senaste styrelsemötet från SBB. Nästa möte är den 16 januari
2018.
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§ 57

Mässan
Monica och Magdalena från svenska mässan besökte mötet och redogjorde över
nuläget för Träffpunkt Idrott. Styrelsen är glada över att det redan nu har börjat boka
på både till mässan och branschfesten. Planeringen inför mässan fortsätter och
styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med att få ytterligare utställare till mässan.

§ 58

Medlemsrabatter på egna kurser/utbildningar
Styrelsen har sett över medlemsrabatter och beslutat att på badbevakar- och bastu
utbildning gäller 10 % medlemsrabatt för framtida ej redan annonserade utbildningar.

§ 59

Övriga frågor
Christa tar upp frågan angående ryggsäck med förbundets logga på. Styrelsen ger
Christer i uppdrag att se över vad som finns.
Marielle informerar om att hon går på mammaledighet. Styrelsen önskar henne
all lycka tillsamman med familjen. Hon kommer sitta kvar i styrelsen vilket gör att
Marielle är den först i förbundets historia som tar paus i styrelsearbetet pga.
mammaledighet.

§ 60

Nästa möte
Nästa möte är den 30–31 januari 2018 i Göteborg.
Årsmöte och konstituerade möte den 5 mars 2018 i samband med Träffpunkt Idrott.

§ 61

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

Tim Greneby

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

Marie Nordblom

Pär Gustavsson

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

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

Vid protokollet

Justerare
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