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Protokoll fört vid 

 

SvPP:s Årsmötet 2013 

Fredagen den 25 januari 2013, Falkenbergs Strandbad, Falkenberg 

 

§1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

Ordförande: Mille Örnmark 

Sekreterare: Pär Svensson 

 

§2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 

Upprättad av Pär Svensson, se bilaga 1. 

 

§3. Val av två justeringsmän, samt suppleanter för dessa att justera dagens protokoll. 

Justeringsmän: Daniel Pettersson och Peter Lundberg dessa valdes även till 

suppleanter. 

 

§4. Fråga om kallelsen skett i vederbörlig ordning. 

Kallelse har skett i vederbörlig ordning. 

 

§5. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Mille Örnmark gick igenom föregående mötesprotokoll, inga invändningar från 

årsmötes deltagare. 

o Nya Stadgar 

o Framtida verksamhet 

o Information standardarbete 

o Information BAD IDA Mässan 

o Ny medlem: Poolnet AB 

 

§6. Styrelsens årsredovisning. 

Mille Örnmark presenterar resultatrapporten för 2012. 

Årsmötet fastställer resultatrapporten för 2012. 

 

§7. Uppläsning av revisionsberättelse. 

Mille Örnmark läser upp revisionsrapport av Zlatan Mitrovic samt 

revisionsberättelse av Benny Johansson. 

 

§8. Fastställande av balansräkning. 

Mille Örnmark presenterar balansrapporten för 2012. 

Årsmötet fastställer balansrapporten för 2012. 
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§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet fastställer ansvarsfrihet för styrelsen 2012. 

 

§10. Beslut om eventuella vinst- eller förlustmedel. 

Eventuella vinst- och förlustmedel överförs till nytt år, årsmötet godkänner. 

 

§11. Fastställande av eventuella arvoden. 

Styrelsen har inga krav på arvoden, årsmötet bifaller. 

 

§12. Val av nya styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter. 

Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter: 

o Mille Örnmark, vald till 2013 

o Sven Erik Månsson, Poolwater, vald till 2013 

o Aste Hansson, Processing AB, nyval 2 år, 2013 - 2014 

o Henrik Winberg, Fluidra Sverige AB, nyval 2 år, 2013 - 2014 

o Lars Beckman, Nordiska Kvalitetspooler, nyval 2 år, 2013 - 2014 

Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter godkänns av årsmötet. 

 

Valberedningens förslag suppleanter: 

o Stefan Pahlén, Pahlén AB, nyval 2 år, 2013 - 2014 

o Lars Hermansson, Poolcity AB, nyval 2 år, 2013 - 2014 

Valberedningens förslag på suppleanter godkänns av årsmötet. 

 

Valberedningens förslag ordförande och vice ordförande: 

o Mille Örnmark, ordförande 

o Sven Erik Månsson, vice ordförande 

Valberedningens förslag på ordförande och vice ordförande godkänns av årsmötet. 

 

§13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

o Zlatan Mitrovic, Ernst & Young 

Förslag på revisor och revisorssuppleant godkänns av årsmötet. 

 

§14. Val av en valberedning på tre personer. 

Styrelsens förslag: 

o Per Martin (sammankallande), Processing AB 

o Stefan Pahlén, Pahlén AB 

o Lars Olsson, Poolcity AB 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 
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§15. Fastställande av årsavgift fram till nästa ordinarie årsmöte. 

Mille Örnmark föreslår att medlemsavgiften behandlas under punkten övriga frågor 

senare under årsmötet. Årsmötet tillstyrker. 

 

§16. Behandling av eventuella medlemsansökningar. 

Ansökande: Aqua Level Svenska AB 

Mille Örnmark presenterar Aqua Level Svenska AB. 

Styrelsen intygar att Aqua Level Svenska AB uppfyller krav för medlemskap enligt 

föreningens stadgar tillstyrker medlemskap. 

 

Poolnet AB valdes in under det extra medlemsmötet i november, men kunde tyvärr 

inte närvara vid det tillfället varvid styrelsen presenterade Poolnet AB. Michael och 

Madeleine Augustsson närvarar vid årsmötet och presenterar Poolnet AB. 

 

§17. Nästa möte 7 februari 2014 på Ystad Saltsjöbad. 

 

§18. Övriga frågor. 

 

Arbetsgrupper: 

o Kemikalier 

Mille Örnmark presenterar kemikaliegruppens arbete under året, där de i 

huvudsak har arbetat med en vitbok för kemikalier pool och bad. Lisa Holmgren 

är sammankallade för arbetsgruppen under 2013. Under 2012 hade arbetsgruppen 

ett möte. 

 

o Marknadsföring privat 

Stefan Pahlén presenterar arbetsgruppens arbete under året, där man har haft ett 

fysiskt möte under året förutom övrig korrenspondens. Under 2012 avstod man 

att delta på Hem & Villa Mässan, men ett deltagande kan vara aktuellt under 

2013. Annonsering sker på poolportalen.se och dialog förs med Poolforum.  

 

o Marknadsföring offentlig 

Sven Erik Månsson presenterar arbetsgruppens arbete under året och efterfrågar 

nya medlemmar i arbetsgruppen. Den stora händelsen under året har varit BAD 

IDA Mässan, där föreningen hade en egen monter. Tryckt upp 

marknadsföringsmaterial i form av bords- och ”GB Glass”-flaggor.  

 

o Standarder 

Mille Örnmark presenterar arbetsgruppens arbete under året, där föreningen har 

medverkat på flera möten på nationellt och internationellt. I november 

anordnades bland annat ett möte i Göteborg där experter från världen samlades i 

en arbetsgrupp för filter. Mille rekommenderar medlemmar att anmäla sig till 

honom och delta på något av mötena i Europa. Före midsommar skall föreningen 

lämna svar på yttranden kring standarderna. Yttrandena skickas på svenska till 
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Niklas Sjöstrand på Weedo AB som översätter det till engelska. 

 

o Utbildning 

Mille Örnmark presenterar arbetsgruppens arbete under året, där ett 

utbildningstillfälle i inledande entreprenadjuridik anordnades i november. Ulf 

Dencker har varit sammankallande för utbildningsgruppen under 2012. Någon ny 

för 2013 fastställs under styrelsens första möte. Mille uppmanar även 

medlemmarna att komma in med önskemål på utbildningsområden. 

 

o Anläggningar 

Mille Örnmark presenterar en ny arbetsgrupp som kommer att starta under 2013. 

 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till arbetsgrupper, sammankallande samt 

struktur. 

 

Presentation Deutsche Gesellschaft für das Badwesen 

Mille Örnmark presenterar hur den tyska branschföreningen Deutsche Gesellschaft 

für das Badwesen är uppbygg organisatorisk och vilka verksamhetsområden de 

bedriver.  

 

Presentation Badstatistik 

Mille Örnmark presenterar Badstatistik som är ett projekt som bedrivits av Weedo 

AB tillsammans med sex svenska badanläggningar. Projektet går ut på att 

sammanställa statistik och nyckeltal för Sveriges badanläggningar. Mille Örnmark 

säger att detta är ett projekt som borde bedrivas av en branschförening istället för en 

privat konsultbyrå, årsmötet instämmer.   

 

Insamlingsstiftelsen Badbranschens Stipendiefond 

Mille Örnmark presenterar Insamlingsstiftelsen Badbranschens Stipendiefond vars 

syfte är att genom ekonomiskt stöd bidra till att alla badmästarstuderande vid Yh-

utbildningen till leg. badmästare, skall få möjlighet att utvecklas och stimuleras inom 

sitt framtida yrke. Mille Örnmark säger att detta är något som bedrivas av en 

branschförening, årsmötet instämmer. 

 

Motioner 

Inga inkomna. 
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Medlemsfrågor 

Avslutat medlemskap 2012: 

o Svenska Poolfabriken AB 

o George Fischer 

o Rodeco AB 

 

Avslutat medlemskap 2013: 

o Folkpool AB 

o PP Arkitekter AB 

 

 

Årets Pool, Bad och Spa 

Styrelsen föreslår att föreningen skall utse ”Årets pool”. Årsmötet föreslår att man 

även utser årets bad och spa. Styrelsen skickar ut förslag på årets pool, bad och spa 

till medlemmarna som får yttra sig och därefter utses en vinnare. Årsmötet beslutar 

att styrelsen tar fram regler och arbetsgång för hur dessa skall utses.  

 

Svenska Badbranschen 

Styrelsen föreslår att föreningen byter namn och bildar Svenska Badbranschen, där 

man samlar samtliga intressenter inom den svenska badbranschen. Föreningen skall 

driva frågor som ökar kunskapen inom bad, pool och spa. Syftet är att öka 

kompetens, representera intressenter och vara en aktiv partner för alla som är 

intresserade av badfrågor. Varumärket Sveriges Poolproducenter som bildades 1989 

blir kvar, men kommer främst att användas som ett kompetens- och kvalitetsintyg för 

privata poolproducenter. 

Styrelsens förslag att byta namn och bilda Svenska Badbranschen godkänns av 

årsmötet. 

 

Fastställande av årsavgift fram till nästa ordinarie årsmöte. 

Styrelsen förslag för aktiv medlem 10 000 kr (350 kr medlemsavgift och 9 650 kr i 

serviceavgift), passiv medlem 5 000 kr (350 kr medlemsavgift och 4 650 kr i 

serviceavgift) och stödjande medlem 20 000 kr (350 kr medlemsavgift och 19 650 kr 

i serviceavgift).  

Extra medlemsavgift baserad på omsättning. 

0 – 5 000 000 3 000 kr 

5 000 001 – 10 000 000 5 000 kr  

10 000 001 – 25 000 000 10 000 kr  

25 000 001 – 50 000 000 20 000 kr  

50 000 001 -   35 000 kr  

Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 

 

Budget 2013 

Mille Örnmark går igenom intäkter och kostnader. 

Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag, där styrelsen har rätt att underskrida 

budgeten. 
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§19. Mötet avslutas. 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

   

Mille Örnmark  Pär Svensson 

 
  

Justerare  Justerare 

   

Daniel Pettersson  Peter Lundberg 

 


