
 

Dagordning styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 2 april  2020 kl. 15.00 

Plats: Google Hangout 

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

 
§ 141 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att utse Sara Hammar till justerare jämte ordförande 
 

§ 142 Godkännande av dagordning   
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen 
 

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

§ 144 Arbetsgrupp SBB 
Utifrån de första samtalen med SBB är målsättningen i ett kommande samarbete att 
man kan samnyttja resurser men att Svbmf är en egen förening med verksamhet och 
egna medlemmar. För fortsatta diskussioner utser styrelsen Lotta, Håkan och Sara till 
en arbetsgrupp. Lotta kallar till möte med SBB så fort som möjligt. Utvalda sitter fram 
till årsmötet därefter återbildas en ny grupp för detta arbetet utifrån den nya 
styrelsen. 

 
§ 145 Utskick till medlemmar inför årsmöte 

För att hålla ned kostnaderna görs inget utskick till medlemmar inför årsmötet. Istället 
går kallelsen ut till medlemmarna via badmästartidningen som vanligt. 

  
§ 146 Årsmöte 

Lotta bokar lokal för årsmötet den 27 maj kl 14.00 i lämplig lokal i Stockholm. Lotta 
mailar sedan till Björn och Arne så att inbjudan till årsmötet kan gå ut i kommande 
badmästartidning. Anmälan sker till Lotta.loshammar@gmail.com en vecka innan för 
att man ska få årsmöteshandlingarna. 

 
§ 147 Övriga frågor 
 Simlärarkonferens flyttas till september. Sara, David och Jonas meddelar Arne så att en 

blänkare kommer med om det badmästartidningen. 

mailto:Lotta.loshammar@gmail.com


 

 Marielle tittar på flytt av bastukurs till i november. Marielle meddelar sedan Arne 
under dagen. 
 

 
§ 148 Nästa möte 
 Vi planerar in möten var 14 dag. Nästa möte blir på Hangout den 16/4 kl 15.00 

 
§ 149 Styrelsemötet förklaras avslutat 
 
 
  
Google Hangout 20200402 

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


