Protokoll årsmöte 20210520
Årsmöte: Svenska Badmästareförbundet
Datum: 20 maj kl 14:00
Plats: Digital plattform lifesize

§ 1. Mötets öppnande
Förbundets ordförande Jessica Constantinou hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat.
§ 2. Val av:
a) ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutade att välja Stephan Hammar till mötesordförande
b) sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutade att välja David Berglund till mötessekreterare

c) två protokolljusterare och tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Sara Hammar och Marie Holmqvist till
justerare och tillika rösträknare
§ 3. Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen
§ 4. Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 13 personer
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§ 5. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst enligt stadgarna.
Har annonserats i Tidningen badmästaren 30 dagar innan årsmötet i tidning
nr 3 16 april 2021.
§ 6. Förbundets verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet presenterades för
årsmötet av ordförande i kort sammanfattad version enligt handlingar som
skickats ut till alla deltagare innan mötet.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 7. Förbundets ekonomiska redogörelse
Ekonomisk redogörelse för föregående års verksamhet presenterades för
årsmötet av förbundets kassör. Handlingar utskickade inför mötet.
För kännedom har man under året skrivit under ett nytt avtal med Svenska
mässan om kommande samverkan kring träffpunkt idrott, detta som ett
resultat av årets inställda arrangemang. Svenska badmästarförbundet har
även under året sålt immateriell rättighet för teknikutbildningen till ett
företag inom branschen.
Kassaberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet
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§ 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Mötet diskuterade motion avseende ändringar av förbundets stadgar.
Styrelsens svar bilagd.
Årsmötet beslutade att godkänna liggande förslag till stadgeändringar.
§ 11. Val av:
a) förbundsordförande
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande
Årsmötet beslutade att välja Jessica Constantinou till
ordförande på två år.
b) styrelseledamot
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamot
Årsmötet beslutade att minska styrelsen till 7
ledamöter.
Årsmötet beslutade att välja Anne Asterhäll till
styrelseledamot på två år.
c) revisor
Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor
Årsmötet beslutade att välja Henrik Ehrenpohl till
revisor på 3 år.
§ 12. Fastställande av arvoden
Styrelsen tar inte ut några arvoden under 2021 pga pågående pandemi.
Arvoden till extern revision är i nivån på 5000 kr per år, arvodet betalas ut
med löpande räkning och kostnader kan tillkomma beroende på
tilläggstjänster från styrelsen.
§ 13. Fastställande av årsavgift medlemskap 2021
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgift för medlemskap till 200 kr per år.
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§ 14. Presentation av föreslagen verksamhetsplan 2021
Årsmötet presenterar verksamhetsplanen 2021 enligt dokumentet som är
utskickat inför mötet. Verksamhetsplanen har även tagits upp under ett extra
årsmöte under året där inriktningen förankrats med medlemmarna.
§ 15. Presentation av föreslagen budget 2021
Styrelsen redogör i korthet för föreslagen budget 2021
§ 16. Val av valberedning
Styrelsen presentera sitt förslag till valberedning
Årsmötet beslutade att
Välja Ulla-Karin Solum till ordförande för valberedelsen
Välja Christer Sörliden och Malin Stockhous Keilor
till ledamöter i valberedningen
§ 17. Mötets avslutning
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Mötesordförande
Stephan Hammar

_________________________________________________

Sekreterare
David Berglund

_________________________________________________

Protokolljusterare
Sara Hammar

__________________________________________________

Marie Holmqvist

__________________________________________________
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