Styrelsemöte

2018-01-31

Svenska Badmästarförbundet

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

31 januari 2018

Plats;

Hotel Gothia Göteborg

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

§ 62

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

§ 63

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

§ 64

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 65

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

§ 66

Ekonomi
Administratören redogjorde för ekonomin fram till dags datum och det fanns inget
anmärkningsvärt allt ser bra ut.

§ 67

Simlärarkonferens
Simlärarkonferensen kommer gå av stapeln den 30 maj-1 juni. Idrottsförvaltningen i
Stockholms stad står som samarbetspartner. Elisabeth börjar få programmet klart och
kommer annonseras i nästa tidning som kommer ut i april. Christa, Tim och Elisabeth
står som ansvariga från Badmästareförbundet.
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§ 68

Vinnovaprojektet
Elisabeth informerade om att projektet är förlängt till juni 2018
Det kommer ev. sökas nya pengar för en fortsättning av projektet.

§ 69

Sydkonferens 2018
Ingen konferens bokad under 2018 utan planeras till 2019. Christer och Christa börjar
med planeringen efter Norrlandskonferens i höst.

§ 70

Norrlandskonferens 2018
Datum är inte bokat ännu då byggnationen i Sundsvall inte är klar.
I år är det 10-årsjubileum och kommer firas med ett glitter och guldtema.

§ 71

Inspirationsdagarna 2018
Styrelsen har beslutat att godkänna Sundstabadet i Karlstad som samarbetspartner för
årets inspirationsdagar i 12–13 augusti. Marie och Tim står som ansvariga tillsammans
med Stephan och hans personal på Sundstabadet.

§ 72

Teknikutbildning 2018
Under hösten kommer teknikutbildningar genomföras, steg 1 i Växjö och steg 2 i
Göteborg.

§ 73

Bastuutbildnings 2018
En planerad bastuutbildning i april i Karlshamn.

§ 74

Verksamhetsplan
Styrelsen ställer sig bakom verksamhetsplanen som Christer sammanställt. Styrelsen
ger Tim och Christer i uppdrag att göra en redaktionell sammanfattning om avsnitt
”framtidens utbildning”.

§ 75

Studieresa
Frågan bordläggs.

§ 76

SBB
Tim redogjorde från senaste styrelsemötet.
Tim och Lotta deltar på var sin dag på SBB:s årsmötet den 7–8 februari.
Efter årsmötet ska Badmästareförbundet, SLS och SBB träffas för ett möte om ev.
framtida samarbete.

§ 77

Mässan
Monika från mässan redogjorde för bokningsläget som är lite bättre idag jämfört med
samma tid föregående år. Styrelsen fortsatte diskussion och planering inför mässan.
Styrelsen har fått in ett flertal förslag till Bucklas minne och styrelsen har tagit beslut
om vem den ska gå till i år. Gåvan delas ut under mässan på tisdagen kl. 16.00 från
öppna scenen i samband med Träffpunkts Idrotts prisutdelning.

§ 78

Säkerhetsfrågor på våra bad
En fråga har inkommit till Christa om hur vi jobbar runt säkerhetsfrågor kring våra
bastusittningar. Säkerhetsfrågan finns med i våra utbildningar, både i bastu- och
badbevakarutbildning.
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§ 80

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 81

Nästa möte
Årsmöte och konstituerade möte den 5 mars 2018 i samband med Träffpunkt Idrott.

§ 82

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

Tim Greneby

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

Marie Nordblom

Lotta Loshammar

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

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

Vid protokollet

Justerare
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