
 

Protokoll styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 24 mars  2020 kl. 14.30 

Plats: Google Hangout 

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

 
§ 131 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att utse Sara Hammar till justerare jämte ordförande 
 

§ 132 Godkännande av dagordning   
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen 
 

§ 133 Föregående mötesprotokoll 
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna 
 

§ 134 Träffpunkt idrott 
 Lotta, Håkan och Christer har haft möte med Svenska mässan. 

Nytt förslag som tagits fram för utförande av mässan är preliminärt 31/8-2/9.  
Svenska mässan undersöker intresse för detta datum med utställare. Vi får ha kvar 
vårt förskott på 75 000 kr under förutsättningen att vi är med och genomför 
arrangemanget. Avtalet med Svenska mässan har löpt ut och nytt avtal måste skrivas 
inför genomförande av Träffpunkt idrott i höst. Svenska mässan återkommer med 
förslag som underlag för förhandling. Svenska mässan räknar med att det blir lägre 
antal deltagare och det innebär även en lägre intäkt för Badmästarförbundet. 
  
Norrlandskonferensen ses inte som en konkurrerande verksamhet utan 
Badmästarförbundet har fått okej från Svenska mässan att genomföra detta 
arrangemang som planterat. 
 
Manusstopp för Badmästartidningen är den 2 april, vi marknadsför då det nya 
datumet för Träffpunkt idrott om det är klart då. 

 
§ 135 Ekonomi 
 Vi behöver inte betala tillbaka 75 000 kr till Svenska Mässan i dagsläget.  
  



 

Lotta Loshammar får ansvar som tillförordna att ta kontakt med SBB för att etablera 
samarbete/samgående för att på det sättet säkerställa förbundets ekonomi. 
 
Håkan tar kontakt med förvaltningsadministratör för att reda ut vilka delar som måste 
sägas upp och jämkas och ansökas för att säkerställa ekonomin på kort sikt. Håkan tar 
kontakt istället för att vi ska få en mailväxling med missförstånd. 
 
Simlärarkonferensen körs i juni som planerat.  
Inspirationsdagarna fortsätter enligt plan. 

 Badbevakarkursen fortsätter enligt plan. 
Bastuutbildning i Östersund ställs in. Marielle undersöker intresse bland dessa 
deltagare att istället delta i bastu-utbildningen i Norrköping. Marielle får uppdrag att 
formulera en text kring dessa omställningar till badmästartidningen.  

  
§ 136 Årsmöte 

Årsmötet utlyses via mail och brev. För att samgående ska bli möjligt med SBB måste 
detta antas på årsmötet. Christer får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett 
digitalt möte 6 maj kl 13.00. 
 
Håkan tar kontakt med förvaltningsadministratören om adresser för kallelsen. 
  

§ 137 Övriga frågor 
 Inga övrig frågor 
  
§ 138 Nästa möte 
 Lotta och Håkan tar fram datum för nytt styrelsemöte efter samtal med SBB och 

förvaltningsadministratör. 
 

§ 139 Styrelsemötet förklaras avslutat 
  
 
 
  
 
Google Hangout 20200324 

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


