Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:
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Plats:

Google Hangout

Närvarande
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Sara Hammar
David Berglund
Jonas Andersohn
Lotta Loshammar
Christer Sörliden

Förhinder
Tim Greneby
Marielle Olsson

_________________

§ 163

Mötets öppnande
Håkan Gillberg förklarar mötet öppnat

§ 164

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

§ 165

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 166

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 167

Ekonomi
Minskar lite eftersom men ekonomin går för tillfället. Vi har i dagsläget 25000 kr
förutom de medel som är fonderade för Träffpunkt idrott.

§ 168

Arbetsgrupp SBB
Håkan och Sara var inställda på att ett nytt möte skulle hållas under föregående vecka
men tyvärr var det inställt. Det finns därför inte något nytt att informera om idag.

§ 169

Alternativ för hösten
Vi kan dra lärdom av den uppstådda situationen och måste för framtiden ha en vald
kassör i styrelsen. Öppen diskussion förs kring hur vi kan hantera vår ekonomiska
situation utifrån Corona. Är det ett bra sätt att hantera detta genom att lägga
förbundet i malpåse eller kan vi låta diskussionen fortsätta med SBB och se om det kan
vara en framkomlig väg. Vi beslutar att låta diskussionen med SBB fortsätta.

§ 170

Tidningen Badmästaren
Annonserna täcker tryckkostnaderna men inte kostnad för att få in artiklar och bilder i
tidningen. Lotta tar en diskussion med Björn hur vi kan hålla nere kostnader för
kommande nummer av tidningen.

§ 171

Årsmöte
Årsmötet äger rum den 27 maj 2020. I dagsläget är det två anmälda varav en är en
blivande styrelsemedlem och den andra är revisor. Vi kommer fram till att alla i
styrelsen som inte är på plats anmäler sig digitalt. Lista på de digitala deltagarna
skickas till Christer och David. Lotta tar kontakt med valberedning om digitalt
deltagande.

§ 172

Träffpunkt idrott
Lotta informerar om att det kommer att vara ett möte den 26 maj med Svenska
mässan angående om den ska genomföras i år eller inte. Blir det inte av i höst blir
nästa tillfälle den 2022.

§ 173

Övriga aktiviteter
Avvakta uppdaterad information från folkhälsomyndigheten som ska komma i slutet
av maj innan vi tar beslut om att eventuellt ställa in våra kommande arrangemang. Vi
ställer in våra arrangemang i tid för att inte dra på oss kostnader för arrangemang. Vi
avvaktar med att planera in nya evenemang för hösten förutom de som redan är
färdigplanerade.

§ 174

Övriga frågor
Avtalet med Svenska mässan är inte underskrivet än. Vi låter det ligga till efter den
mötet den 26 maj 2020.

§ 175

Nästa möte
Tisdagen den 26 maj 2020 kl 16.00

§ 176

Styrelsemötet förklaras avslutat
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…………………………………………………..
David Berglund, sekreterare

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

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

