Dagordning styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

16 april 2020 kl. 15.00

Plats:

Google Hangout

Närvarande
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Sara Hammar
Marielle Olsson
Lotta Loshammar
Jonas Andersohn

Förhinder
David Berglund
Tim Greneby
Christer Sörliden

_________________

§ 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

Ekonomi
Den finansiella prognosen ser lite ljusare ut då förbundsadministratören har haft en
dialog med Skatteverket som har resulterat i att vi är skattebefriade resten av året och
att vi fått tillbaka skatteåterbäringen 8 månader i förtid samt att vi strypt utflödet
genom att vi inte har några aktiviteter.
Styrelsen har gett förbundsadministratören i uppdrag att sätta av förskottet från
Svenska Mässan i en fond, för att säkra finansieringen av Träffpunkt Idrott.
Sara Hammar får i uppdrag att ta kontakt med Talarforum och be om uppskov
gällande förskottsbetalning av föreläsare Anna Lindberg.
För att minska mailväxling med missförstånd håller Håkan fortsatt kontakt med
förbundsadministratören gällande förbundets ekonomi

§ 145

Arbetsgrupp SBB
Arbetsgruppen rapporterade från det första mötet med SBB att de ställde sig positiva
till att SVBADMF ingår som en del av SBB och att vi kan fortsätta vara en
intresseförening som finns till för medlemmarna. Ett nytt möte kommer att hållas 22
april där dialogen fortlöper.
Håkan får i uppdrag att skicka balans- och resultaträkning för 2019 samt budget 2020
till SBB.

§ 146

Årsmöte
Förtydligande, årsmötet flyttades till 27 maj för att spara pengar genom att kalla till
årsmötet genom tidningen istället för att göra ett utskick till alla medlemmarna.

Medlemmar som deltar digitalt ska mejla lotta.loshammar@gmail.com senast 20 maj
för att få en inbjudan till mötet.
Det är bara medlemmar som har rösträtt. Lotta får i uppdrag att kontakta
förbundsadministratören om en uppdaterad medlemslista inför årsmötet och Jonas
skickar en påminnelse om att betala medlemsavgiften till valberedningens förslag.
§ 147

Administration
Förbundsadministratören har i mejl klargjort vad han fortsätter med på ideell basis
samt vad styrelsen behöver göra gällande övrigt arbete med administrationen,
ekonomin och redaktionsarbetet.
Innan nästa styrelsemöte 28 april får styrelsen i uppdrag att lägga fokus på hur arbetet
kring administrationen ska fortlöpa framåt.
Styrelsen har gett förbundsadministratören i uppdrag att sätta igång med tidning nr. 4
som har manusstopp 7 maj.

§ 148

Övriga frågor
Träffpunkt idrott.
Monika från Svenska Mässan har skickat ett nytt avtal om Träffpunkt idrott samt en
uppdatering på föreläsare och utställare.
Lotta får i uppdrag att skicka avtalet till alla i styrelsen så det kan gås igenom ordentligt
innan nästa möte samt kontakta Bettan gällande kompetensförsörjning.
Christer får i uppdrag att kontakta hot och våld föreläsarna.
Vi har tappat utställare som skulle hålla föreläsning om städ. Marielle hade ett förslag
på ett nytt städföretag och får i uppdrag att kontakta dem.

§ 149

Nästa möte
Nästa möte blir på Hangout den 28/4 kl. 16.00

§ 150

Avslut
Lotta Loshammar tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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…………………………………………………..
Jonas Andersohn, sekreterare

…………………………………………………
Lotta Loshammar, tf. ordförande

………………………………………………………
Sara Hammar, justerare

