Dagordning styrelsemöte
Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet
Tid:

24 mars 2021 kl. 15.15

Plats:

https://call.lifesizecloud.com/5060843

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

Förhinder

Mille Örnmark – SBB
Julia Karlsson – SBB
_________________

§ 167

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

§ 168

Val av justerare och sekreterare
Styrelsen beslutar att utse Jonas Andersohn till justerare

§ 169

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 170

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 171

Teknikutbildning, uppdatering
Avtalet är underskrivet och klart. Utbetalningarna av beloppen sker succesivt i
samband med att dessa delar genomförs.

§ 172

Beslut om datum för årsmöte
Badbranschen årsmöte kommer att ske i september. Träffpunkt idrott har beslutat av
ställa in sin pop-up 2021 och siktar istället på 2022. Enligt våra stadgar ska vi ha vårt
årsmöte senast under maj månad.
Styrelsen beslutar att genomföra årsmötet torsdagen den 20 maj 2021. Vi börjar med
gemensamt diskussionsforum kl 13.00 och har sedan årsmötet 14.00. Håkan D frågar
Stephan Hammar om han kan ställa upp och sitta som ordförande även denna gång.
Marielle lämnar styrelsen vid årsmötet så valberedningen får uppdrag att hitta
ersättare efter henne.

Vi har sedan sist även haft ett extra årsmöte där vi tog vår nya vision, mission, logga,
tidningslayout och hemsida.

§ 173

Utvecklingsplan framåt, bokning av workshop
Vi behöver boka in tid för att kunna arbeta mer med vad vi ska vara i framtiden.
Hur tar vi det lyckade forumet för simlärare vidare med ytterligare forum för t.ex.
simhallschefer.
Vi träffas den 16 april 2021 kl 12.00 - 15.30 på nätet samt i Sköndal för att fundera på
detta.

§ 174

Utbildning
Marie har pratat med Johanna och Johanna om hur de kan lägga upp sina utbildningar
enligt ett koncept som även passar förbundet. Detta blir starten på hur vi
kvalitetssäkrar våra utbildningar och utbildare/konsulter framåt.

§ 175

Tidningen
Vi startar en krönika om barnrätt i tidningen där skribenter skriver med erfarenhet
från Unicef, barnombudsmannen och andra barnrättsorganisationer.

§ 176

Datum för kommande styrelsemöten
TORSDAG DEN 6 MAJ KL 15.00

§ 177

Event 2021
Vi tror att det mest realistiska är att ställa in årets event i fysisk form förutom
möjligtvis Norrlandskonferensen. Däremot funderar vi på digitala varianter på vår
workshop.

§ 178

Övriga frågor
Petra Lundberg är vår nya administratör då Julia ska få barn.
Avtalet om den nya hemsidan är nu underskriven. Vi beslutar att lansera hemsidan i
samband med utgivningen av nästa nummer. Producenten av hemsidan får en gratis
annons i tidningen där de får uttrycka något i stil med ”Gör som badmästarförbundet
och gör din hemsida hos oss.”

§ 179

Nästa möte
16 april 2021 kl 12.00 - 15.30

§ 180

Styrelsemötet förklaras avslutat

Lifesize Cloud 20210324
…………………………………………………..
David Berglund, sekreterare
…………………………………………………
Jessica Constantinou, ordförande

………………………………………………………
Jonas Andersohn, justerares

