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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid;

17 april 2018 kl 09.00

Plats;

Linköpings simhall

Närvarande
Marie Nordblom
Christa Dahlqvist
Christer Sörliden
Tim Greneby
Lotta Loshammar
Håkan Gillberg
Jonas Andersohn
Sara Hammar
Frånvarande
Marielle Eriksson (mammaledig)

§26

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

§ 27

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Christer Sörliden 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
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen från
förbundets administratör.

§ 31

Simlärarkonferens
Tim informerade inför kommande Simlärarkonferens den 31 maj - 1 juni i Stockholm
efter samtal med Elisabeth. Anmälan ligger öppen sedan ett tag tillbaka och
bokningsläget ser bra ut.

§ 32

Simlärarutbildning
Ingen avstämning har kommit in till styrelsen. Tim tar kontakt med Mats i Kristianstad
för att höra arbetet fortgår.
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§ 34
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Vinnovaprojektet
Omgång 2 av ledarskapsutbildning är avslutad. Lotta kontaktar Åsa på
Vinnovaprojektet för att stämma av om en ev. fortsättning.
.
Norrlandskonferens 2018
Information från Christa angående läget för Norrlandskonferens. Anmälan ligger
öppen på hemsidan.
Beslut: Styrelsen beslutar att ge Christa mandat att skriva avtal rörande Norrlandskonferensen 2018.

§ 35

Inspirationsdagarna 2018
Information från Marie och Sara angående inspirationsdagarna i Karlstad den 12–13
augusti. Anmälan på hemsidan öppnades igår.
Beslut: Styrelsen ger Sara och Marie mandat att teckna avtal angående inspirationsdagarna 2018.

§ 36

Teknikutbildning 2018
Lotta och Håkan informerade om kommande teknikutbildningarna. Steg 1 genomförs
vecka 40 i Växjö och steg 2 vecka 40 i Göteborg. Teknikkonferens planeras till vecka 42
i Örebro.
Beslut: Styrelsen ger mandat till Håkan och Lotta att teckna avtal gällande
teknikutbildningarna samt teknikkonferensen under 2018.

§ 37

Bastuutbildnings 2018
Nästa bastuutbildning är i Karlshamn 3–4 oktober.
Styrelsen bjuder in Johanna och Johanna från Kristianstad till nästa styrelsemöte för
att diskutera utbildningar framöver.

§ 38

Framtidens utbildningar
Ledningsgruppen i Skellefteå har möte idag för att besluta om det ska skicka in en ny
ansökan till YH. Även Skövde undersöker om det finns intresse för att åter söka YHutbildning till Badmästare.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom både Skellefteå och Skövde om de väljer att göra en
ny ansökan.
Tim och Christer ska träffa SLS angående framtida utbildningar där tanken kommer
väckas om en digital utbildningsplattform.
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§ 41

Mässan
Tim träffade Monika från mässan den 10 april för en första avstämning av mässan.
Lotta, Tim och Christer kommer träffa Monika under våren för en andra avstämning
samt diskutera framtiden med mässan.

§ 42

Övriga frågor
Tim har gett Björn i uppdrag att börja skissa på ett årshjul för förbundets aktiviteter.

§ 43

Nästa möte
Nästa styrelsemöte i Lund den 18–19 september.

§ 44

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

Tim Greneby

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

Marie Nordblom

Christer Sörliden

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

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

Vid protokollet

Justerare
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