
 

Protokoll styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 26 maj  2020 kl. 16.00 

Plats: Google Hangout 

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

 
§ 178 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att utse Sara Hammar till justerare jämte ordförande 
 

§ 179 Godkännande av dagordning   
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen 
 

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

 
§ 181 Ekonomi 

En förskottsavgift betalad för föreläsare till simlärarkonferensen.  
 

§ 182 Arbetsgrupp SBB 
Samverkansavtal underskrivet av oss samt Svenska Badbranschen. Se samverkansavtal 
för ytterligare information i denna punkt. Det som kvarstår är överlämnandet av 
ekonomiservice till SBB och förhandling kring framtida utökad samverkan. 

 
§ 183 Årsmöte 
 Jan Wallin är mötesordförande kostnadsfritt.  

 
Lotta räknar upp de som anmält sig. Listan med anmälda skickas till Christer som 
kompletterar med dessa i inbjudan som är gjord.  
 
Vi beslutar att inte dela ut Poolmans bästa och Bucklas minne, dess förskjuts till 2021.  
 
Vi har motioner som i dagsläget redan är överspelade på grund av samverkansavtal 
med SBB. Vi informerar i samband med att årsmötet öppnat hur det förhåller sig med 
de inlämnade motionerna och avslår de som vi anser är överspelade när de kommer 
upp på mötet. 
 



 

Håkan går igenom handlingarna inför årsmötet och uppdaterar Lotta.  
 
Efter årsmötets avslut ska styrelsen konstitueras och detta konstituerandemöte tar vi i 
direkt anslutning till årsmötet. Samtliga läser igenom förslag till verksamhetsplan inför 
morgondagen. 

  
§ 184 Träffpunkt idrott 
 Träffpunkt idrott skjuts till 2022. Vi får inte sprida detta vidare i dagsläget. Information 

går ut inom kort från Svenska Mässan. Kan bli en pop-up variant som ersättning för att 
nyttja de föreläsare som tagits fram för detta. Viktigt att utse nya ledamöter till 
framtida programgrupp. 

 
§ 185 Övriga aktiviteter 
 Inga nya anmälningar till våra aktiviteter idag. Vi tar beslut om vi hur vi göra med dessa 

aktiviteter i den nya styrelsen och utifrån de uppdateringar folkhälsomyndigheten 
kommer med i slutet av maj. 
 

§ 186 Övriga frågor 
 Förbundet har ett förråd med administrativt material. Detta förråd måste tömmas 

framöver, beslut om hur detta organiseras tas i den nya styrelsen. 
  

§ 187 Nästa möte 
 Årsmöte den 26 maj 2020 kl 16.00 
  
§ 188 Styrelsemötet förklaras avslutat 
 
 
  
Google Hangout 20200526 

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


