
 

Protokoll styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 11 augusti 2020 kl. 17.00 

Plats: https://call.lifesizecloud.com/4746538 

 

Närvarande  Förhinder 
David Berglund Håkan Gillberg 
Håkan Dahlgren Christa Dahlqvist  
Sara Hammar 
Jonas Andersohn 
Marielle Olsson 
Marie Holmqvist 
Jessica Constantinou 
Mille Örnmark - SBB 
     _________________ 
 
§ 64 Mötets öppnande  

Ordförande Jessica Constantinou hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 65 Val av justerare och sekreterare 

Styrelsen beslutar att utse Jonas Andersohn till justerare jämte ordförande 
 

§ 66 Godkännande av dagordning   
 Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen 

 
§ 67 Föregående mötesprotokoll 
 Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna 
 
§ 68 YH-utbildning 

På grund av rådande läge där styrelsen behöver lägga tid på förbundets 
utvecklingsarbete beslutar man att i dagsläget inte ställa sig bakom den utbildning 
som kräver en hel del arbete för att få dit vi vill. Svbmf kommer under året att lägga 
fokus på att arbeta vidare med utbildningsfrågan tillsammans med SBB och andra 
intresserade parter. 

 
§ 69 Rättigheter till våra teknikutbildningar 

Styrelsen beslutar att Jessica Constantinou och Sara Hammar får mandat att teckna 
avtal om rättigheterna för teknikutbildningen till We group enligt upprättat förslag. 
We group säger sig vara öppen för återköp i framtiden vid intresse. 

§ 70 Struktur för Tidningen Badmästaren Redaktör och ansvarig utgivare 
Styrelsen beslutar att utse David Berglund till ansvarig utgivare med Jonas Andersohn 
som stöd i korrekturläsningen. Styrelsen beslutar att utse Marie Holmqvist till redaktör 
och hon backas upp av Håkan Dahlgren. 

§ 71 Mötesstruktur och arbetsgrupper 
Vi har olika konstellationer av möten och går därför igenom mötesintervaller för 
hösten. 

https://call.lifesizecloud.com/4746538


 

Styrelsen beslutar att vi glesar ut antalet styrelsemöten under hösten så att vi har 2 
möten under hösten. Nästa styrelsemöte blir 5 oktober kl 17.00  

Styrelsen beslutar att utse Marie Holmqvist till sin representant i programrådet för 
Träffpunkt Idrott och nästa möte med dem är den 20 augusti och då får vi veta lite mer 
om planerna med eventuell pop-up. 

Vi har i övrigt fyra arbetsgrupper 

1. Framtidsgruppen:  
Håkan D, David, Marie, Jessica, Sara, Jonas  
Onsdag 19/8 kl 17.00. Jessica skickar ut en agenda inför första mötet. 

 
2. Konferens och event:  

Håkan D, Marie, Marielle, Jonas (Christa har lämnat över) 
Marielle sammankallar 

 
3. Utbildningsgrupp med SBB:  

Håkan D, Marie, Jessica, Sara 
Startdatum bestäms på nästa möte med arbetsgruppen SBB/SVBMF 

 
4. Arbetsgrupp med SBB/SVBMF:  

Håkan G, Sara, Jessica 
Möte nu på onsdag den 12 augusti 

Framtidsgruppen är det forum som kommer att lägga kursen framåt. Fler medlemmar 
som vill vara med är varmt välkomna att anmäla sig. En viktig fråga (eller den enda 
egentliga frågan) i detta arbete är ”Varför Badmästareförbundet finns”. Vi måste gå in 
och titta på den vision som finns för att se om den verkligen är rimlig och om den 
stämmer med det arbete som vi gör idag. När vi väl vet varför vi finns kommer det att 
bli lättare att rulla bollen vidare mot tydliga mål som vi tillsammans sätter upp. 

§ 72  Antal styrelsemedlemmar kommande år 
Alla tar sig en funderare på om vi behöver vara 9 styrelsemedlemmar eller om vi vid 
nästa årsmöte ska ta beslut om att vara 7 st styrelsemedlemmar i framtiden. 
Valberedningen måste meddelas beslut om vad styrelsen beslutar 4 månader innan 
årsmötet. 

§ 73 Event och konferenser 
Alla event och konferenser läggs i vila även under hösten. 

§ 74  Ekonomi och administration 
I dagsläget har vi en budget på 15 000 kr förutom de 75 000 kr vi har från Träffpunkt 
idrott. Vi har bra stöd i dessa frågor genom SBB. 

§ 75 Tidsaxel och planering 

12 aug Arbetsgrupp SBB / SVBADMF 

19 aug Arbetsgrupp Framtid 

? Arbetsgrupp Utbildning 

20 aug Programrådet / Träffpunkt idrott 



 

15-17 feb Pop-up och Årsmöte, Lidingö Stockholm 

  
 

§ 76 Övriga frågor 
Sara föreslår att vi kan göra en undersökning om hur olika anläggningar kommer att 
bedriva sin simundervisning under hösten. Styrelsen kommer överens om att Sara tar 
fram vilka parametrar vi vill fråga och skickar till Jonas som publicerar detta 
frågebatteri på Svbmf facebook-sida. 

§ 77  Nästa möte 
5 oktober kl 17.00 

§ 78 Styrelsemötet förklaras avslutat 

 
 
Google hangout 20200803 
 
 
………………………………………………….. 
David Berglund, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………… 
Jessica Constantinou, ordförande  Jonas Andersohn, justerare 


