
 

Protokoll styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 29 januari  2020 kl. 11.00 

Plats: Göteborg 

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

 
§ 93 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar att utse Sara Hammar till justerare jämte ordförande 

 
§ 94 Godkännande av dagordning   

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

§ 95 Föregående mötesprotokoll 
 Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna 

 
§ 96 Träffpunkt idrott 

Styrelsen träffade den 28/1 representanter för Svenska mässan och arbetet fortsätter 
med planering inför Träffpunkt idrott. 

 
§ 97 Ekonomi 

Ekonomin fortsatt ansträngde med likviditetsvarning. Styrelsen beslutar att inte ta ut 
mötesarvode för detta möte. Vidare ges Håkan, David och Christa mandat att följa den 
ekonomiska utvecklingen med förvaltningsadministratör och ta erforderliga beslut. 

 
§ 98 Ingångna avtal 2019 
 Styrelsen beslutar att godkänna styrelsens ingångna avtal enligt denna lista. 

- Norrlandskonferens – inskickad mailkonversation till Björn 
- Sydkonferens – muntligt avtal med Högevall vilket Christer redovisat för styrelsen 
- Inspirationsdagar – är skickade i mailkonversation till förvaltningsadministratör 
- Simlärarkonferens – Verifikation skickad till förvaltningsadministratör 
- Teknikutbildning – Avtal om hotell och lokaler finns hos förvaltningsadministratör. 
-   
Styrelsen har bett kansliet att ta fram avtalet som är ingångna för: 
- Bastuutbildning  
- Badbevakarkurs 
- Kurs i hållbart ledarskap 



 

  
 
§ 99 Årsmöte 

- Verksamhetsberättelse – Klar och skickas för beslut 
- Ekonomisk redovisning – Upprättas vid revision 
- Revisionsrapport 2019 – Upprättas vid revision 
- Verksamhetsplan och budget 2020 – klar och skickas för beslut 
- Motioner/stadgeändringar/ändrad medlemsmatris 

o Styrelsen väcker motion antalet ledamöter i styrelsen, förslag om 5,7,9 
ledamöter inklusive ordförande. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 
om 9 ledamöter inklusive ordförande. 

o Styrelsen föreslår årsmöte att ta bort telefonersättning 
o Styrelsen föreslår årsmötet att ta bort traktamente 
o Styrelsen föreslår årsmötet att ta bort årsarvode för arbetsutskott 
o Styrelsen föreslår proposition enligt nedanstående till årsmötet: 

 
Enbart fysiska personer har röst rätt vid årsmöten. Fysiska personer får 
badmästaren hemskickad direkt i brevlådan åtta gånger per år. Vi hjälper 
genom tidningen de fysiska privatpersonerna att hålla sig uppdaterade 
inom yrket och erbjuder där även kurser, badkonferenser och studieresor. 
Jag tycker dock att vi kan höja priset till 200 kr/medlem/år. Sedan skulle vi 
ha hittat något sätt att förenkla för arbetsgivaren om den vill betala 
medlemskap för flera fysiska anställda. 
 
Badanläggningar kan betala för att vara stödmedlem (eller om vi väljer 
att kalla det något annat) Som anläggning får man 2 upplagor av 
badmästartidningen. Man får 10 % subvention på kurser och konferenser 
när man bokar plats för fler än två personer. Som betalande anläggning får 
man vidare synas på hemsidan med bild och en beskrivning av sin 
verksamhet. Anläggningarna presenteras även på en karta där man ser alla 
medlemsanläggningar i landet. Kostnad för detta 5000 kr/år Som 
anläggning har man inte rösträtt utan för detta måste man betala för 
fysiska medlemmar. Föreslås fås effekt 2020 
 
Företag kan betala för att vara stödmedlem. Som företagsstödmedlem 
får man synas med logga på svenska badmästarförbundets webbsida där 
man räknar upp stödmedlemmar och direktlänkar till deras hemsidor. 
Vidare får man en badmästartidning för att man ska hålla sig ajour med 
vad som är aktuellt för arbetande badmästare i Sverige. Man får även 
inbjudan att vara med som utställare på verksamhetens konferenser och 
får där en mindre subvention på utställarpriset. Pris 3000 kr/år 
Som företag har man inte rösträtt utan för detta måste man betala för 
fysiska medlemmar. Föreslås fås effekt 2020 
 

- Övrigt 
o Bucklas minne – diskuteras beslut tas innan årsmötet i Göteborg 
o Poolmans bästa - diskuteras beslut tas innan årsmötet i Göteborg 

 
§ 100 Anställning Björn 

Styrelsen går igenom arbetsbeskrivning för förbundsadministratör och fortsätter 
arbetet med att upprätta förslag på hur vi ska organisera oss för framtiden. 

 



 

§ 101 Simlärarkonferens  
Simlärarkonferensen går av stapeln 4-5 juni i Visby. 

 
§ 102 Övriga frågor 

Christer riktar ett stort varmt tack till alla som han har haft förmånen att arbeta med i 
styrelsen samt Arne och Björn vilka tillsammans gjort arbetet möjligt. 

 
§ 103 Nästa möte 
 Måndagen den 16 mars i Göteborg 
  
§ 104 Mötet avslutande 
 Lotta förklarar mötet avslutat 
  
 
 
Göteborg 200129 

 
 
………………………………………………….. 
David Berglund, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………… 
Lotta Loshammar, tf ordförande  Sara Hammar                             , justerare 


