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

§ 45

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

§ 46

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Jonas Andersohn
att jämte ordförande justera protokollet.

§ 47

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 48

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

§ 49

Ekonomi
Vår administratör har mailat över det ekonomiska läget som i dagsläget ser
tillfredställande ut.

§ 50

Simlärarutbildning
Johanna från Tivolibadet har önskemål om att gå en utbildning, simlärarinstruktör
steg 3. Detta för att senare kunna hålla i simlärarinstruktörsutbildning i vår regi. Tim
kontaktar Johanna för att få ett helhetskoncept på hur de tänkt sig upplägget.

§ 51

Simlärarkonferens
1-2 juni genomfördes den andra simlärarkonferensen i vår regi i Stockholm. Lite sämre
besöksantal än året innan, men positiv respons från deltagarna. Jonas och Tim tittar på
förslag till simlärarkonferens 2019, eventuellt på annan ort än Stockholm.
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§ 52

Hemsida
Styrelsen ger Jonas i uppdrag att kontakta DH solution för att höra vilka möjligheter vi
har att utveckla vår hemsida och kostnader runt detta.

§ 53

Norrlandskonferens 2018
Christa informerade om läget inför årets Norrlandskonferens och till dags datum är det
ca 115 deltagare. I år är det 10 års jubileum med Guldtema.

§ 54

Inspirationsdagarna 2018 och 2019
Marie och Sara informerade om inspirationsdagarna i Karlstad som genomfördes den
12-13 augusti. Positiv respons enligt den utvärdering som gjordes. 46 st. svar av 102
deltagare.
Nu pågår planering för nästa års inspirationsdagar. Offert har inkommit från
badanläggning som vill samarbeta och ett möte är bokat för vidare diskussioner.
Styrelsen ger Marie och Sara mandat att skriva avtal rörande Inspirationsdagarna
2019.

§ 55

Teknikutbildning 2018
Lotta och Håkan informerar om att det är 15 anmälda till steg I i Växjö 2-5 oktober.

§ 56

Bastuutbildnings 2018
Nästa kurs är fullbokad med 15 deltagare. Anmälningar bastuutbildningarna går idag
till Björn. Styrelsen beslutar att fortsättningsvis ska göras genom vår hemsida.

§ 57

YH-utbildning
Tim har deltagit i ledningsgruppen för YH-utbildning i Skellefteå, där de har jobbat
fram en ansökan till YH-myndigheten för Badmästare och verksamhetsledare för
fritidsanläggningar. Besked kommer i mitten på februari 2019.

§ 58

SLS
Christer har haft en träff med Karin Brand på SLS efter att SLS bjudit in till samtal
angående framtida samverkansmöjligheter. Vi från förbundet bjuder in till en
uppföljningsträff där Tim och Christer deltar.

§ 59

Sydkonferens
Christer och Christa informerade om den kommande Sydkonferensen 2019, den
planeras till 2-3 april på Star Hotell i Lund.
Styrelsen ger Christer och Christa mandat att skriva avtal rörande Sydkonferensen
2019.

§ 60

Verksamhetsplan
Styrelsen ger Christer i uppdrag att sammanställa och redigera verksamhetsplanen till
nästa styrelsemöte.
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§ 61

Arbetsmiljöfrågor
Lotta har fått mail från medlem angående vad som gäller med hälsokontroller och
hörselkontroller för arbete i bad. Tim svarar på mailet och styrelsen tar med frågan till
någon av våra kommande konferenser.

§ 62

Utvärderingsverktyg
Christer redogjorde för hur en enkät kan läggas upp i Google drive för att användas vid
våra olika aktiviteter för utvärderingar.

§ 63

SBB
Lotta informerade från senaste styrelsemötet med SBB den 22 augusti i Göteborg.
Nästa träff är den 16 oktober i Halmstad som Tim deltar på.
Styrelsen genom Tim bjuder in representanter för SBB, SLS, SKL och kommunal för en
träff kring titulaturen för personalen som jobbar inom badverksamhet.

§ 64

Mässan
Svenska mässan har sagt upp vårt tidigare avtal i samband med att Tim och Lotta var i
Göteborg den 2 maj och träffade representanter förs Svenska mässan. Vi har fått ett
nytt avtalsförslag från Monika på Svenska mässan. Vi bjuder in Monika till nästa
styrelsemöte för att diskutera ett ev. framtida avtal och fortsatt samarbete.

§ 65

Vinovaprojektet
Inget besked hittills. Lotta fortsätter söka Åsa för besked om hur projektet fortlöper.

§ 66

Utbildning för instruktörer inom vattenträning
Tim har fått in en förfrågan om vi har någon utbildning för att utbilda instruktörer
inom vattenträning. I dagsläget har vi ingen sådan utbildning. Tim får i uppdrag att
kontakta henne vidare.

§ 67

Årshjul
Styrelsen ger administratören i uppdrag att sätta samman ett förslag på årshjul över
förbundets aktiviteter till nästa möte.

§ 68

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 69

Nästa möte
3 december kl. 08.00 på Arlanda. Monika från Svenska mässan deltar på mötet från kl.
08.00

§ 70

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

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

Marie Nordblom

Jonas Andersohn

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

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

Vid protokollet

Justerare
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