
 

Protokoll styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 4 december 2019 kl. 9.30 

Plats: Distansmöte, Google Hangout 

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

 
§ 80 Val av justerare 

Mötet utser Jonas Andersohn att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 81 Godkännande av dagordning   
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 

§ 83 Ekonomi 
I den ekonomirapport som Björn skickat ut den 30 november finns kostnader oh 
intäkter redovisade.  Björn har även uppdaterat ekonomirapporten utifrån 
skatteverkets information om skattefordran den 3/12  
 
Alla har läst handlingarna som är utskickade och vi har förstått allvaret 
Ekonomi läggs till handlingarna. Alla har förstått allvaret 

 
§ 84 Budget 2020 

Budget 2020 är ansträngd utifrån förbundets fasta kostnader. Styrelsen beslutar att 
minska styrelsekostnader med 286 kkr. Årsmötet läggs över dagen för att minska 
övernattningskostnader för revisorer och valberedning. Styrelsen försöker jobba in 
utställare för att öka intäkterna från träffpunkt idrott. Budgeterad intäkt för Träffpunkt 
Idrott är 150 kkr. Norrlandskonferensens budget justeras så att den är linje med 
kostnader och intäkter 2019. Simlärarkonferensens budget ligger kvar. 
Inspirationsdagarna höjer vi förslaget med 50 kkr på både intäkter och kostnader 
utifrån det förslag som Björn lagt. Bastukurs ligger kvar enligt tidigare budgeterat. 
Teknikutbildnignen gick bra sist – fler än 12 deltagare. Budget ligger kvar.  
Teknikkonferensen nollas och planeras inte för 2020. 
 
Diskussion förs kring att plocka bort medlemsarabatten och istället subventionera 
earlybird rabatt. Björn får i uppdrag att räkna på  hur det skulle påverka att plocka bort 
medlemsrabatten och istället subventionera earlybird-rabatt.  



 

Björn får i uppdrag att beskriva sina arbetsuppgifter samt vilka arbetsuppgifter 
styrelsen kan ta över. 
 
Styrelsen har gått igenom och färdigställt budget 2020.  

 
§ 85 Verksamhetsplan 2020 

Christer har skickat ut 29/11 förslag till verksamhetsplan för 2020. Det som saknas i 
den är text om teknikutbildning. Styrelsens antar befintlig verksamhetsplan och dess 
viljeinriktning men den ska kompletteras med en beskrivande del om 
teknikutbildningen. 

 
§ 86 Stadgeändringar 

Diskussion förs om medlemsavgiften kan kompletteras med en medlemsavgift för 
anläggningar på 5000 kr. David får uppdrag skriva ihop ett förslag på detta och skicka 
ut för beslut via mailen. 

 
§ 87 Framtidens kompetensförsörjning 

Styrelsen i SBB och Svenska badmästarförbundet står idag rätt nära varandra när det 
gäller minsta gemensamma nämnaren för utbildade badvärdar. Men svbadmf anser 
att även simlärare bör finnas med som en kunskapskrav för att bli anställningsbar. 
Risken är att det inte stämmer överens mellan olika organisationer. SBB anser att de är 
arbetsgivar representanter i detta arbete men det är ju i själva verket SKR som är det. 
Gäller att få ihop en enhetlig kravlista så att alla organisationer. Kommunal väljer att 
inte vara medlemmar i branschorganisationerna.  
 
Styrelsen arbetar vidare med detta på nästa möte i januari. Vi tar då ett 
inriktningsbeslut kring var vi står i samband med detta möte. Lotta skickar ut protokoll 
från SBB så fort det är klart. 

 
§ 88 Träffpunkt idrott 

Lotta fixar fram programmet med tider. Svenska mässan arbetar med detta för fullt i 
dagsläget. Vi kör städföreläsning på öppna scenen för att undvika att vi gynnar 
enskilda företag en marknadsföringsplattform. Vi kombinerar detta med 
gemensamma diskussioner i enskilda mötesrum. Arbetar med att få dit 
privatpoolsbyggare – för att attrahera dem kompletteras teknikdagen med t.ex. 
föreläsningar kring egenkontroll, kol och uv. Gäller att inte ha någon leverantör med 
på grund av marknadsföringslagen. 
 
Gemensam fest, after beach-tema. Finns ingen mer information idag. Branschfest för 
alla. Mässan står alla kostnader och får alla intäkter för det.  
 
Lotta mailar ut information fortlöpande. Lotta skickar ut lista för att fler ska kunna 
hjälpas åt. Vi får kolla hur vi ersätter Tim i det nordiska samtalet om det skulle vara så 
att  
 
Christa skickar ut mall som vi alla kan gå ut med till företag. Vägledning för 
information. 

 
§ 89 Övriga frågor 

- Med tanke på att vi ska dra ner på kostnader ger Christa förslaget att styrelsen 
inte betalar för någon alkohol. 



 

- Jonas efterfrågar mötesprotokoll från det konstituerande mötet. Tim var 
sekreterare för det mötet.  

 
- Möte med folkhälosmyndigheten.  
I stort sett färdig med de nya råden. Går ut i februari på remissrunda. SBB får den då. 
Antas dem efter det utgår de till verksamheterna till juni-juli.  

 
§ 90 Nästa möte 
 28-29 januari. Lotta arbetar på att vi ska få gratis boende och mat i Göteborg 
 
§ 91 Mötet avslutande 
 Lotta tackar för deltagandet och avslutar mötet. 
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………………………………………………….. 
David Berglund, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………… 
Lotta Loshammar, tf ordförande  Jonas Andersohn, justerare 


