
DAGORDNING 
 

vid Svenska Badmästareförbundets årsmöte 
Connect Hotels Arlanda 

Onsdagen 27/5 2020 kl 14-00 
 
 
§ 1 Upprop; Fastställande av röstlängd för mötet. 

=Årsmötet godkänner röstlängd 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

=Årsmötet utser Jan Wallin till ordförande och lotta Loshammar till 
sekreterare  

 
§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
 =Årsmötet väljer Sara Hammar  och David Berglund  
 
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 =Ja i tidningen 60 dagar innan mötet. 
 
§ 5 Fastställande av föredragningslista §6-§16 
 =Årsmötet godkände den  
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 
 =Årsmötet godkänner  
 
§ 7 Styrelsens ekonomiska redogörelse för verksamhetsåret 2019
 =Årsmötet godkänner redogörelsen  
 
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för samma tid 
 =Årsmötet godkänner berättelsen 
  
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

=Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för tid som revisionen 
avser  
 
 

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 



1/ Motion avseende det antal ledamöter styrelsen ska bestå av 
under den kommande verksamhets- och räkenskapsperioden. Tre 
alternativ föreligger. Styrelsens svar bilagd. 
=Årsmötet beslutar alternativ 3 
 
2/ Motion avseende samgående/fusion med Svenska Badbranschen 
=Avslås  

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och övriga 
funktionärer samt traktaments- och reseersättningar. Styrelsens 
förslag bilagd. 

 =Årsmötet beslutarenligt nedan: 
Att styrelsens mötesarvode för styrelseledamot är oförändrat 
2 500:-/ fysiskt mötestillfälle 
Att bilersättningen är oförändrat 1,85 Skr/km (Skatteverkets 
schablon) 
Att ta bort Arbetsutskottets årsarvode 
Att ta bort telefonersättning 
Att ta bort traktamentsersättning 

 
  
§ 12 Fastställande av årsavgift medlemskap. Styrelsens förslag bilagd. 
 =Årsmötet beslutar att godkänna förslaget för höjning till 200 kr  
  
§ 13 Fastställande av föreslagen verksamhetsplan 2020  
 =Årsmötet fastställer verksamhetsplanen 2020 
§ 14 Fastställande av föreslagen budget 2020 
 =Årsmötet fastställer föreslagen budget 2020  
§ 15 Val av: 
 a/ förbundsordförande för ett (1) år 

=Årsmötet beslutar att välja: Jessica Constaninou  
b/ de antal övriga ledamöter som beslutats under §10:1 för 2 år och 
eventuellt fyllnadsval för ett (1) år. 
=Årsmötet beslutar omval på: Jonas Andersson, Sara Hammar, och 
Marielle Olsson   
c/ två revisorer och en revisorssuppleant för ett (1) år 
=Årsmötet beslutar att välja: Göran Sundeby till ideell revisor samt 
anlita en auktoriserad revisor. Tar bort revisor suppleant.     
d/ tre ledamöter i valberedning för ett (1) år, av vilka en skall vara 
sammankallande 



Årsmötet beslutar att välja på: nyval Ulla-Karin Solum och lotta 
Loshammar. På omval: Görel Eklund. Sammankallande är Ulla-Karin 
Solum   

§16 Mötet avslutas  
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande 
Jan Wallin________________________________________________ 
 
 
 
Sekreterare 
Lotta Loshammar_________________________________________ 
 
 
 
Protokolljusterare 
 
 
Sara Hammar__________________________________________________ 
 
 
David Berglund  ________________________________________________ 


