
 

Protokoll styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 5-6 september 2019 kl. 12.00 

Plats: Grand hotell, Halmstad 

Närvarande  Förhinder 
Jonas Andersohn  
Christa Dahlqvist 
Håkan Gillberg 
Tim Greneby 
Sara Hammar 
Lotta Loshammar 
Marielle Olsson  
David Berglund 
Christer Sörliden 
     _________________ 
 
§ 44 Mötets öppnande  

Tim förklarar mötet öppnat 
 

§ 45 Val av justerare 
Lotta 
 

§ 46 Godkännande av dagordning   
Dagordning godkänd 
 

§ 47 Föregående mötesprotokoll  
Godkänt 
 

§ 48 Ekonomi 
 Godkänd rapport från Björn. Styrelsen ser över ekonomin för kommande år 
 
§ 49 Sydkonferensen 

Christer håller kontakt med Malmö. Malmö arena behöver god framförhållning. 
Christer och Christa får mandat att skriva avtal med lämplig samtalspart i Malmö. 

 
§ 50 Träffpunkt Idrott 

Besök av svenska mässan för att diskutera 
Samtliga i styrelsens har uppdrag att ta fram en föreläsare var till nästa träff samt att 
rekrytera utställare. 

 
§ 51 Simlärarkonferens  

Tim och Jonas gick igenom utvärderingen och tittar på framtida upplägg utifrån 
deltagarnas input. 

 
§ 52 Inspirationsdagarna 18-19 augusti 

84 deltagare och ett lyckat arrangemang av Sara trots förutsättningarna.  
I Ulricehamn efter att det blev förhinder i Borås. 

  
 



 

 
§ 53 Norrlandskonferens 15-16 oktober Hotell Lappland. 

Sista anmälningsdatum 13 september. Få anmälda vid denna tidpunkt 18 st 
anmälda. 70 personer break even . Vid för få anmälda ställs denna aktivitet in. Vid 
inställt arrangemang skickas enkät ut för att undersöka varför kommuner valt att 
inte komma denna gång. 

 
§ 54 Teknikutbildning/teknikkonferens  
 Teknikkonferens inställd på grund av få deltagare. 

Teknikutbildning steg 1 har i dagsläget 7 deltagare. Break-even 10 deltagare.  
Sista anmälningsdag den 22 september. 

 
§ 55 Bastuutbildning 

Bastuutbildning i Metropoolen ställs in på grund av för få anmälda.  
Marielle får mandat att förhandla genomföra en ny bastuutbildning.  

 
§ 56 SBB 
 Nästa möte i SBB 17-18 september i Stockholm. Lotta är med på detta möte.  

2 oktober är nästa möte om handboken. Håkan deltar. 
 
§ 57 Årshjul 

Christer har uppdraget att ta fram ett förslag. Alla får i uppgift att skicka information 
om aktiviteter under kommande år. 

 
§ 58 Kläder 
 Christer har tittat vidare på en Craft Jacka utan huva. 600 kr/st + tryck.  

Christer avvaktar storlekar och beställer sedan jackor, extra pike-tröjor och namnskyltar. 
 

§ 59 Övriga frågor 
  
§ 60 Nästa möte 
 Arlanda 5 november 2019  
 
§ 61 Mötet avslutande 
 Tim tackar för deltagandet och avslutar mötet. 
 
 
Halmstad 190905 
 
 
………………………………………………….. 
David Berglund, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………… 
Tim Greneby, ordförande   Lotta Loshammar, justerare 


