Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

3 juni 2020 kl. 17.00

Plats:

Google hangout

Närvarande
Christa Dahlqvist
Håkan Gillberg
Sara Hammar
Jonas Andersohn
Marielle Olsson
Marie Holmqvist
Håkan Dahlgren
Jessica Constantinou

Förhinder
David Berglund

_________________
§ 26

Mötets öppnande
Ordförande Jessica Constantinou hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 27

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

§ 28

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 29

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 30

Minnesanteckningar
Marie tar kontakt med Johanna och Johanna angående de bastukurser och
badbevakarkurser de bedrivit för att höra sig för om dagsläget.
Håkan Gillberg tar kontakt med Svenska mässan för att diskutera framtida samverkan
kring Träffpunkt idrott med en eventuell pop-up under hösten.

§ 31

Ekonomi
Styrelsen kan konstatera att ekonomin är i kris och att enda möjligheten för att hålla
liv i förbundet är att lägga sig i viloläge tills konferenser och event kan komma igång
igen. Detta då inga resurser finns alls för att sätta igång någonting nytt ens i liten skala.
För att inte behöva avregistrera förbundet är en lösning att starta ett tätare samarbete
med SBB.
Håkan tar kontakt genom Lotta för att kontakta Björn då han inte har varit anträffbar
de senaste dagarna.

§ 32

Avtal med SBB
Den avsiktsförklaring som godkändes av förra styrelsen den 26 maj godtas av den nya

styrelsen som vägen framåt i dagsläget.
Styrelsen beslutar att vi måste få ut all bokföring och information från Björn för att
veta vad det är vi faktiskt förhandlar om. Detta är viktigt för båda parter för en
långsiktig samverkan. Just nu är styrelsen i stort sett blinda då vi inte vet vilka
kostnader som finns framåt eller exakt hur avtalet gällande tidningen ser ut.
Pga detta vet varken vi eller SBB vad ”administration och ekonomi” (som står i
avsiktsförklaringen) konkret betyder.
Jessica kontaktar Mille och säger att styrelsen har godkänt att vi går vidare med
avsiktsförklaringen samt att vi behöver sätta oss tillsammans för att gå igenom
administration och ekonomi.
§ 33

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för sommaren
Inga riktlinjer kom ut idag gällande utomhusbad.

§ 34

Övriga frågor
Jessica formar en text att lägga ut på FB innan våra presentationer kommer ut. Här är
det viktigt att vi formulerar oss med hur vi ser på framtiden i koppling till SBB.

§ 35

Nästa möte
Måndag 8 juni kl. 17:00

§ 36

Styrelsemötet förklaras avslutat

Google hangout 20200601
…………………………………………………..
Jessica Constantinou, sekreterare
…………………………………………………
Jessica Constantinou, ordförande

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

