
Protokoll fört vid Svenska Badmästareförbundets årsmöte 
Scandic Star Hotel, Lund 

Tisdag 2 april 2019, kl 16:30-17:10 
 
 
§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet beslöt att godkänna den avprickade röstlängden som upprop. 14 
medlemmar var närvarande. 

 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Årsmötet beslöt att välja Jan Wallin till ordförande för årsmötet.  
 Årsmötet beslöt att välja Björn Svedberg till mötets sekreterare. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Årsmötet beslöt att välja Anette Berglund och Görel Eklund till mötets 
protokolljusterare och rösträknare. 

 
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Annonsering har skett, inom angiven tid, i tidningen Badmästaren nummer 7 
och 8/2018 och nummer 1och 2/2019. Årsmötet beslöt att godkänna mötets 
behöriga utlysande. 
 

§ 5 Fastställande av föredragningslista  
 Årsmötet beslöt att godkänna mötets föredragningslista. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 
 Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
§ 7 Styrelsens ekonomiska redogörelse för verksamhetsåret 2018 

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse och den 
ekonomiska redovisningen. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för samma tid 
 Årsmötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser. 
 
§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Årsmötet beslöt att anta administratörens/styrelsens förslag avseende det 
antal ledamöter som styrelsen skall bestå av. Alternativ 3 antogs. Styrelsen 
skall under innevarande år/kommande mandatperiod bestå av ordförande + 8 
ledamöter. 
 

 



§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer samt 
traktaments- och reseersättningar.  

 Årsmötet beslöt att: Ersättning för förlorad arbetsförtjänst höjs från 1500 SKr 
till 2000 SKr/dag. Övriga arvoden till styrelsen, revisorer och förtroendevalda är 
oförändrade, samt att traktaments- och reseersättningar är i enlighet med 
skatteverkets regelverk och utbetalas enligt schablon. 

 
§ 12 Fastställande av årsavgift medlemskap 

Årsmötet beslöt att bibehålla 150 kronor per kalenderår som medlemsavgift. 
 

§ 13 Fastställande av föreslagen verksamhetsplan 2019  
 Årsmötet beslöt att anta förslaget om verksamhetsplan för 2018. 
 
§ 14 Fastställande av föreslagen budget 2019 

Årsmötet beslöt att anta föreslagen budget för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2018. 
 

§ 15 Val av: 
 a/ förbundsordförande för ett (1) år 
 Årsmötet beslöt att välja Tim Greneby till förbundets ordförande för ett (1) år. 

b/ de antal övriga ledamöter som beslutats under §10 för två (2) år och 
eventuellt fyllnadsval för ett (1) år. 
Årsmötet beslöt att välja Lotta Loshammar, Håkan Gillberg  och Christa 
Dahlqvist för två (2) år (omval på alla) och David Berglund för två (2) år (nyval) 

 c/ två revisorer och en revisorssuppleant för ett (1) år 
Årsmötet beslöt att välja Göran Sundeby och Kjell Svensson som revisorer för 
ett (1) år, samt Conny Björklund som revisorssuppleant för ett (1) år. 
d/ tre ledamöter i valberedning för ett (1) år, av vilka en skall vara 
sammankallande 
Årsmötet beslutade att välja Anette Berglund (sammankallande), Ulf Isaksson 
och Görel Eklund som valberedning för ett (1) år. 
 

§16 Mötet avslutas  
 
 
 
Lund, måndag 2 april 2019 
 
 
_______________________________   ________________________________ 
Jan Wallin, årsmötets ordförande  Björn Svedberg, årsmötets sekreterare 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Anette Berglund, justerare   Görel Eklund, justerare 


