
Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte: Svenska Badmästarförbundet 
Datum och tid: 12 augusti 2021 kl. 15.00-16.30 
Plats:  Microsoft Teams 

Närvarande   Förhinder 
Håkan Dahlgren  David Berglund  
Sara Hammar   
Jonas Andersohn     
Marie Holmqvist 
Jessica Constantinou  
Anne Asterhäll 
       

1.Mötets öppnande  
Jessica Constantinou hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat  

2.Val av mötessekreterare  
Styrelsen beslutar att utse Anne Asterhäll till mötessekreterare 

3.Val av justerare 
Styrelsen beslutar att utse Sara Hammar till justerare  

4.Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

5.Föregående mötesprotokoll  
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

6.  Tidsaxel togs upp till diskussion  
12 aug Styrelsemöte kl 15:00 
27 aug Tidning nr 5 kommer ut 
7 sept  Workshop VATTENTRÄNING (Anne. Lisel och Sara) 
9 sept  Deadline tidning nr 6 
29-30 sept  Planeringsdagar i Stockholm 
30 sept Deadline för program Träffpunkt idrott till Svenska  
                        mässan 
1 okt  Tidning nr 6 kommer ut   



4-5 okt  Årsmöte SBB, Hotel Marina Tower, Sthlm - Jessica och  
                        Marie kommer deltaga från Svbmf 
14 okt Deadline tidning nr 7 
5 nov Tidning nr 7 kommer ut   
18 nov  Styrelsemöte kl 15:00, sista för året 
18 nov  Deadline tidning nr 8 
10 dec Tidning nr 8 kommer ut  
27 jan  Styrelsemöte kl 15:00, sista för året  
22-24 mars Träffpunkt idrott 
 
Fysisk träff 29-30 september beslutades att genomföras i 
Stockholm då också alla datum ska fastlås. 
Samtliga styrelseledamöter ska skicka in vad för kostnader detta 
skulle innebära för var och en att ta sig dit senast onsdag den 18/8 
2021. 
Medverkan på SBB årsmöte: 
Jessica och Marie anmäler sig att deltaga på denna. 

 7. Träffpunkt idrott  
Arbetet kring Träffpunkt idrott pågår i programrådet.  
Tyvärr godtogs inte vårt förslag om att köra två likadana moduler med 
föreläsningar under mässan och därför kommer vi att behöva producera 
fram dubbla antalet punkter i tre olika kategorier:  
1/Aktiviteter, 2/ Anläggning och 3/ Politik. 
Anne och Sara arbetar vidare på detta och kommer att ha möten med 
jämna mellanrum. 
Christer Sörliden och Malin Stockhaus Keilor ingår i Sv Badmästarnas 
programråd och har haft ett gemensamt möte med efterföljande 
mailkonversation och kommer ha nästa möte den 24/8. 
 
Anne kontaktar Mille för vidare samarbete kring punkterna. 
  

8. Digitala forum 
Vi såg över vilka digitala forum vi ska köra under hösten och datum för 
dessa. 

- Digital workshop ”Öppning efter sommaren under gällande 
restriktioner” - datum fastställs då David kommer åter. 

- Inspirationsföreläsning: Vattenträning 7 september 2021 (Sara&Anne 
samt Lisel) 

- Inspirationsföreläsning okt: Barns delaktighet kopplat till 
barnkonventionen (Jessica) 

- Inspirationsföreläsning nov: Simskola/Simlärare (?) 
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-     Inspirationsföreläsning dec: Ledarskap December (Marie) 

Bör läggas ca 10 dagar efter att tidningen kommer ut 

9. Utbildningar och event 
  Event 2022: Vi lägger en plan för event under 2022 den 29-30/9.  

Bastuutbildningar: Vi har betalda utbildningar som ligger och väntar 
och som vi bör köra under hösten om möjlighet finns. Håkan D får i 
uppdrag att titta på detta. 
AiChi: Anne föreslog om att köra igång en utbildningsmodul under 
hösten där inkomst (förutom ledararvode) kan gå till förbundet. Vi ska 
försöka koppla fler föreläsare till detta. 

10. Tidningen, hemsida och ”vårt eget moln”  
Tidningen: Det är fyra nummer kvar detta år varav nummer fem redan 
har allt material inskickat. Marie uppdaterade oss på vad vi behöver 
producera fram innan året.  
Vid nästa styrelsemöte kommer Marie tillsammans med David 
sammanfatta året som har gått och hur de tänker framåt.  

  Hemsida: Ligger uppe på www och Jonas uppdaterade oss om denna 
om vad vi behöver göra samt hur tankarna är kring vår interna 
”molntjänst”. 
• Alla tillgängliga dokument finns nu upplagda 
• Alla hjälps åt att korrekturläsa och skicka ändringar till Jonas 

  
 Beslut togs att beställa en Molntjänst där man också får tillgång till 

Microsoft teams för 250 deltagare.

11. Ekonomi 
Faktura gällande årsredovisning löst.  

 Faktura till Mjölby kommun på 4800 kr betald. 

12. Ansvarsfördelning och arbetsutskott (AU) 
I Verksamhetsplanen anger vi fyra stycken Arbetsutskott:  

1. Tidning och varumärke 
2. Hemsida och FB 
3. Utbildningar 
4. Konferenser och event - Träffpunkt idrott (hamnar under konferens och 

event) 
Varje AU har ett uppdrag där sammankallande för utskottet håller ihop det 
hela tidsmässigt och ser till att rapportera hur allt går på varje 
styrelsemöte. Vi saknar fortsatt ett antal poster (se nedan frågetecken).  
Tidning och varumärke: 
Sammankallande: Marie 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Redaktör:  Marie 
Ansvarigutgivare: David 
Övriga medlemmar: sammankallas vid behov   
Utbildningar: 
Sammankallande: Marie 
Simskola:  ? 
Vattenträning:  ? 
HLR/vattenlivräddning: ? 
Bastu:  Håkan 
Yrkesutbildning:  Marie  
Konferenser och event: 
Sammankallande: Sara 
Träffpunkt idrott: Anne (Jessica back up) 
Sydkonferensen: ? 
Norrlandskonferensen: ? 
Simlärarkonferensen:  ? 
H2O:   ?   
Hemsida och FB: 
Sammankallande: Jonas 
Hemsida:  Jonas 
FB:  Håkan 
Kallelse, omvärldsbevakning och planering för respektive AU läggs av 
sammankallande. I varje AU finns sedan arbetsgrupper med utsedda 
ansvariga. För konferenser och event behöver vi se över planering och 
tidsram inför 2022. 

 
Ansvaret för ett arbetsutskott eller en arbetsgrupp innebär: 

• Att ansvarig följer uppdraget från styrelse i form av en uppsatt tidsplan 
och målbild 

• Att ansvarig för minnesanteckningar som förvaras i det gemensamma 
molnet 

• Att ansvarig skickar en rapport inför varje styrelsemöte och presenterar 
när behov finns 

• Att ansvarig uppdaterar styrelsen vid behov 
• Att konsekvens vidtas från styrelsen om den ansvarige inte följer ovan 

beskrivning 
 

Ansvarsfördelning utifrån våra mål har sett ut som följer. Dessa ska 
ses över på planeringsmötet 

• Strategi helhet  samverkan och kommunikation   Jessica 
(Ordförande) 

• Ekonomi  uppföljning och avtal    Anne (kassör)  
• Tidningen  Struktur och strategi    Marie (redaktör) 

   Genomläsning och kontroll.                    David (utgivare) 

• Varumärke  Strategi och helhet    Marie 
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• Utbildning Strategi och hantering    Marie   
• Konferenser Lathundar (en för varje konferens) Jonas 
• Bastu Lathundar för utbildning  Håkan D 
• Hemsida          Struktur och uppföljning    Jonas  
• FB Strategi och uppföljning   Håkan D  
• Tidningen Hemma hos  x1  Samtliga  

                       Sjöstjärna x 1  Samtliga  
   Badmästare x 1  Samtliga 

    En egen vald artikel (ca 3 bilder & text) Samtliga 
   Simskola x 4   Jessica  
   Vattenträning x 2  Sara och Anne 
   Bastu x 2   Håkan  
   Barnkrönika x 5  Jessica 

Ovanstående frågetecken ska rätas ut under planeringsdagarna som blir den 
29-30/9. 

13. Övriga frågor 
• Förslag att skicka ut ett erbjudande till Simskoleförbundets fd medlemmar att få bli 

medlemmar i Svbmf senast i november och få tillgång till de förmåner 
medlemmar i Svbmf har. 

• Skicka ut inbjudan till de som var med på workshop i våras om medlemskap för att 
kunna ta del av gratis inspirationsföreläsningar digitalt. 

• Fysisk träff den 29-30/9 i Stockholm. Marie och Jessica kollar upp kostnader för 
boende. Samtliga styrelseledamöter skickar in en kostnadskalkyl på 
resande till Jessica senast 18/8. Besked lämnas fredag den 20/8 på 
var vi kommer vara. 

14. Nästa styrelsemöte  
29-30 september planeringsdagar i Stockholm 

15. Mötets avslutande  
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   

 

_________________________ 

Jessica Constantinou, ordförande 
 

_________________________ _________________________ 

Anne Asterhäll, sekreterare Sara Hammar , justerare 
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