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Styrelsemöte Svenska badmästareförbundet
Tid:

8 februari 2019 kl. 11.45

Plats:

Best Western Hotel Plaza, Västerås

Närvarande
Jonas Andersohn
Christa Dahlqvist
Marielle Olsson
Håkan Gillberg
Sara Hammar
Lotta Loshammar
Tim Greneby
§ 91

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

§ 92

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

§ 93

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 94

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

§ 95

Ekonomi
Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen för bokslutet 2018.

§ 96

Simlärarkonferens
Nytt datum för simlärarkonferens är 4-5 juni i Borås. Programmet släpps i nästa tidning av
Badmästaren och anmälan öppnar i samband med det.

§ 97

Ny hemsida
Styrelsen har beslutat att modernisera hemsidan och göra den mer responsiv.

§ 98

Norrlandskonferens 2019
Norrlandskonferensen 2019 planeras till oktober, samarbetspartner är inte klart.

§ 99

Inspirationsdagarna 2019
Inspirationsdagarna 2019 är inbokat den 18–19 augusti på Stadsparksbadet i Borås. Mer
information kommer i nästa tidning av Badmästaren. Styrelsen ger mandat till Sara och
Marie att skriva avtal med berörda parter.

§ 100

Teknik 2019
Vattenreningsutbildning steg 1 och 2 planeras till hösten vecka 42 eller 43.
Teknikkonferens 2019 är inbokat på Arlanda 26-27 september.
Styrelsen ger mandat till Håkan och Lotta att skriva avtal med berörda parter.

§ 101

Bastuutbildning 2019
En bastuutbildning planeras för Kalmars badpersonal under maj.
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§ 102

Bastukonferens 2019
En gemensam bastukonferens planeras och diskuteras med deltagare från Sundstabadet
och Svenska badmästareförbundet.

§ 103

Sydkonferens 2019
Årsmöte samt Sydkonferens 2–3 april i Lund.

§ 104

Samarbete SLS
En gemensam arbetsgrupp med deltagare från Svenska badmästareförbundet och
Svenska Livräddningssällskapet ska ses för att ta fram underlag för en gemensam
badbevakarutbildning och simlärarutbildning.

§105

Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning är inbokad på Eriksdalsbadet 14 mars 2019.

§ 106

SBB
Nästa möte för arbetet med en ny handbok gällande vattenrening och luftbehandling sker
i april.

§ 107

Träffpunkt idrott
Styrelsen har diskuterat kring samarbetet med Svenska mässan och beslutat att boka in
ytterligare ett möte med fokus på avtal i Helsingborg den 5 mars.

§ 108

Årshjul
Styrelsen ber Björn jobba vidare och färdigställa årshjulet.

§ 109

Poolmans bästa 2019
Styrelsen har beslutat kring Poolmans bästa, pris kommer att delas ut i samband med
Sydkonferensen.

§ 110

Bucklas minne 2019
Styrelsen har beslutat kring Bucklas minne, pris kommer att delas ut i samband med
Sydkonferensen.

§ 111

Övriga frågor

§ 112

Nästa möte
Nästa möte är den 5 mars i Helsingborg.
I samband med Sydkonferens i Lund 2–3 april förläggs årsmötet.

§ 113

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

Jonas Andersohn

Håkan Gillberg

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

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

Vid protokollet

Justerare

