
 

Dagordning styrelsemöte 
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet 

Tid: 18 november 2020 kl. 15.00 

Plats:  

 

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

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

Styrelsen beslutar att utse Jonas Andersohn till justerare jämte ordförande. 
 

§ 102 Godkännande av dagordning   
 Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 
§ 103 Föregående mötesprotokoll 
 Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 
§ 104 Coronaläget just nu i Sveriges simhallar 

Lokala restriktioner råder i större delarna av landet. De flesta har stängt för allmänhet 
men håller öppet för simskolor, grundskolans simundervisning och föreningsliv för de 
som är födda 2005 och senare. Alla har lite olika datum för när de lokala råden började 
och när de slutar. På vissa orter pågår fortfarande diskussioner kring hur man ska göra 
och i Östersund har de lokala råden inte kommit än men man förbereder sig för dem. 

 
I Karlstad har man beslutat att samhällsviktig verksamhet också fortfarande får komma 
det rör t.ex. de som behöver intyg för en utbildning eller övning för jobbet så som polis 
och ambulans. 
 

§ 105 Coronaläget för förbundet  
Vi tror att vi får räkna med att det finns olika former av restriktioner under ett år till.  

§ 106 Årsmöte - planering och förslag på ordförande 
Beslut kommer senast den 11 december i samband med SBBs styrelsemöte där vi 
sitter med om avbokning/ombokning av Pop-up Träffpunkt idrott, årsmöte för SBB och 
årsmöte för Svenska Badbranschen.  



 

Förslag på ordförande för årsmötet: Stephan Hammar  
(Håkan Dahlgren frågar om han ställer upp)  

§ 107 Verksamhetsplan – måste göras inför 2021 
Alla får komma in med förslag på innehåll till verksamhetsplanen via mail. Läs gärna 
igenom fjolårets. Sedan träffas en mindre grupp för att skriva ihop ett utkast till 
verksamhetsplan. Alla får anmäla intresse att vara med i detta, de som säger direkt att 
man vill vara med är Jessica, Sara och Marie. Utkastet skickas sedan ut för att samla in 
ytterligare åsikter och genomför finjusteringar. 

§ 108 Vision och mission  
Vi lyfter vår målsättning att förnya vår vision och mission i nästa års första tidning för 
att förankra detta arbete hos våra medlemmar. Vi uppmanar dem att kom gärna in 
med förslag till oss. Utifrån detta och våra egna åsikter gör vi i styrelsen sedan ett 
förslag som vi presenterar på årsmötet för beslut. 
  
Inför årsmötet funderar vi även på våra stadgar och Mille tar på sig att läsa igenom 
dem och göra en granskande tolkning ur en juridisk aspekt. Därefter föreslår vi 
eventuella justeringar. 

 
§ 109 Badmästaren (Marie) 

Marie stämmer av med Mille och Julia angående de sidor man kom överens om under 
föregående möte. Julia är kontaktperson för detta. 

Marie har börjat fått in material från oss i styrelsen, allt är inte på plats och därför 
uppmanas alla att komma ihåg sin del. Tillsammans ska vi få ihop 11 sidor. Målet med 
detta arbete är att det ska bli attraktivt att skriva i tidningen. Kommer vi på saker som 
vi vill att det skrivs om så skicka det till Marie så behöver vi inte vänta på att lyfta det 
mellan våra styrelsemöten. Utmaningen är att många skriver om samma saker och det 
är lika viktigt i tidningen som i styrelsen att det är vi som har kontroll över innehållet.   

Bläddra i tidningen och tyck till om typsnitt och uppslag m.m.  
Hör av er till Marie om åsikter. 
  
Logga 

Marie har börjat arbeta med nummer ett av tidningen för nästa år och därför måste vi 
ta beslut om loggan så att man kan designa första sidan. 
- Vi beslutar att gå vidare med loggan med 5 vågor och texten Svenska Badmästare 
förbundet. 
- Vi beslutar att ändra namnet på tidningen till Badmästare och tappar n:et 

§ 110 Ekonomi (Sara) 
Vid styrelsemötet beslutade vi att vi skulle plocka in en professionell revisor jämte de 
egna föreningsrevisorerna. För detta har vi anlitat Henrik Ehrenpohl som även är 
revisor åt SBB. 

 Sara går igenom det material hon sänt ut om vår ekonomi inför styrelsemötet.  
Vi ligger dagsläget på plus på 19 000 kr. Vi har en faktura från Talarforum vi har 
bestridit och vi har lyckat strypa våra löpande avgifter. Vi vet nu vad vi har för 
kostnader. 



 

 Sedan har förbundet en kommande intäkt genom det avtal som upprättats med 
WeGroup om rättigheter till teknikutbildningarna. 

§ 111 Övriga frågor 

- Tisdag 1/12 har vi möjlighet att få se på hemsidan kl 15. Jonas samordnar så att 
Cyber bjuder in till möte för alla som kan så att vi tycka till om eventuella 
förändringar.  
 

- För att nå ut med dessa förändringar behöver vi göra en inbjudande skrivning i 
tidningen. David får i uppdrag att ta fram ett utkast till denna. 
 

- Vi kan ta hjälp av Svenska Badbranschen (Mille) för att svara på anläggningsfrågor 
på vår Facebook-sida. De bevakar inte vår sida utan vi hör aktivt av oss till Mille 
när vi ser att det är frågor vi behöver hjälp för att svara på. 
 

- Sara tog på sig att ta in prisuppgift på vad det kostar att teckna avtal med 
företaget Swish för att kunna erbjuda betalning av medlemskap i Svenska 
Badmästare förbundet direkt från nya hemsidan. 
 

§ 112 Nästa möte 
Tisdagen den 15 december 2020 kl. 15.00 

§ 113 Styrelsemötet förklaras avslutat 

 
 
 
 
 
 
Lifesize Cloud 20201118 
 
 
………………………………………………….. 
David Berglund, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………… 
Jessica Constantinou, ordförande  Jonas Andersohn, justerare 


