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Protokoll fört vid 

 
Svenska Badbranschens Årsmöte 2016 

Måndagen den 14 mars 2016, Svenska Mässan, Göteborg 
 

§1. Sammanträdets öppnande av företrädare från sekretariatet tillika sekreterare för 
mötet. 
Mötet öppnades av Pär Svensson (PS) tillika sekreterare för årsmötet 
 

§2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
Ordförande: Mille Örnmark (MÖ) 
 

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar med fastställande av 
röstlängd. 
Upprättad av PS, se bilaga 1. 
 
Nya medlemmar t.o.m. idag och kort presentation 
- Fjärran Höjderbadet 
- Nordpoolen 
- Maserhallen 
- Gustavsvik 
- Riviera Pool 
- Processing AB 
- Eliassons Pool & Bygg AB 
- Daniel Mueller Poolteknik AB 
- Yrkeshögskolan Skellefteå 
- Niveko 
- Sällström Swimmingpool 
 

§4. Val av två justeringsmän, samt suppleanter för dessa att justera dagens protokoll. 
Justeringsmän: Anders Wernesten och Jonas Wångsell dessa valdes även till 
suppleanter. 
 

§5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse. 
Kallelse skickades 5 februari 2016 och påminnelse 17 februari 2016. Kallelse skall 
enligt stadgarna skickas senast 14 dagar för mötesdagen. Kallelse har därmed skett 
i vederbörlig ordning. 
 

§6. Fastställande av dagordning 
Årsmötet tillstyrker dagordningen. 
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§7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning 
för förening och dess servicebolag 
MÖ berättar att föreningen enligt stadgarna skall ha ett servicebolag. Detta är om 
föreningen blir skattepliktigt. Med tanke på föreningens nuvarande storlek är det 
inte nödvändigt att bilda ett separat aktiebolag för serviceavgiften. Något 
servicebolag har därmed ej är upprättats.  
 
MÖ redogör för styrelsens verksamhetsberättelse 

• Sju styrelsemöten 
• Partner till Sv. Mässans Träffpunkt Idrott 
• Uppvaktat YH-myndigheten för vidare utbildning i Kristianstad 
• Deltagit genom Konsumentverkets säkerhetsdagar 
• Aktivt budskap simkunnighet 
• Aktivt budskap renlighet 
• Aktivt budskap integration 

 
MÖ och Stefan Berg redogör för Sektorgrupp Privata Pooler 

• Medlemsmöten Privata Pooler 
• Uppstart certifiering medlemmar 
• Deltagit på trädgårdsarkitektsdagarna 
• Remissyttrande kring RUT och ROT 
• Försök till gemensam annonsering 
• Pressreleaser 

 
Sven Erik Månsson redogör för Sektorgrupp Offentliga Pooler 

• Medlemsmöten Offentliga Pooler 
• Skapat gemensamma checklistor för badupphandling 
• Utkast kring avloppsanslutning backspolningsvatten 
• Påbörjat tekniskt dokument vattenrening 
• Påbörjat tekniskt dokument plattsättning 

 
MÖ redogör för Sektorgrupp EUSA 

• Deltagit i två EUSA-möten 
• Övertagit kassörrollen för EUSA (2014 och 2015) 
• Fortsatt kassör för 2016 till 2017 
• Fråga kring ordförandeskap Eusa 2018 till 2019? 

 
MÖ redogör för Sektorgrupp Standard 

• Genomfört två Europeiska Standardmöten i Sverige 
• Aktiva inom sju WG 
• Publicerat tre nya delar för privatpoolsstandard 
• Publicerat fyra nya publika standarder 
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Torbjörn Bergvall redogör för Sektorgrupp Anläggningar 
• Medlemsmöten Anläggningar 
• Nationell hygienkampanj 
• Aktivt ställningstagande kring momssatser för entré 
• Badmästarutbildning och validering 
• Yrkesbenämningar 
• Forskningsprojekt, VINOVA 

 
Anders Wernesten och Anders Ekblom redogör för Sektorgrupp Opinion 

• Genomfört medlemsmöten 
• Beslutat att förändra från Almedalen till Opinion 

 
MÖ redogör för resultaträkning i förhållande till budget. 
 
Intäkter Utfall Budget 
Medlemsavgifter 549 016 kr 590 000 kr 
Övriga intäkter 95 696 kr 95 000 kr 
Sektorgruppsintäkter 582 349 kr 500 000 kr 
Summa 1 227 060 kr 1 185 000 kr 

     
Kostnader Utfall Budget 
Möteskostnader -242 812 kr -250 000 kr 
Standardarbete -74 513 kr -80 000 kr 
Marknadsföring -55 975 kr -60 000 kr 
Hemsida/IT -44 490 kr -40 000 kr 
EUSA -21 407 kr -40 000 kr 
Redovisning -49 800 kr -50 000 kr 
Revision -16 000 kr -12 000 kr 
Administration -99 268 kr -100 000 kr 
Övriga kostnader -20 048 kr -15 000 kr 
Kostnader sektorgrupp. -582 349 kr -500 000 kr 
Kundförlust -32 500 kr  

Summa -1 239 161 kr -1 147 000 kr 
     

Resultat -12 101 kr 38 000 kr 
 
MÖ redogör för balansräkning. 
Tillgångar: 363 120 SEK 
Eget Kapital: 266 682 SEK & Skulder: 96 438 SEK 
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§8. Revisionsberättelse 
PS läser upp revisorns uttalanden. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman 
beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Årsmötet tillstyrker revisionsberättelsen 
 

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning, med styrelsens förslag om fördelning 
av eventuella vinst- eller förlustmedel 
Årsmötet tillstyrker resultat- och balansräkning och att vinstmedel balanseras in i 
ny räkning. 
 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet fastställer ansvarsfrihet för styrelsen 2015 
 

§11. Fastställande av i kallelsen föreslaget antalet styrelseledamöter. 
MÖ meddelar att vi missat detta i kallelse på grund av orutin gentemot de nya 
stadgarna och ber om ursäkt i hela styrelsen vägnar för detta. Antalet föreslagna 
styrelseledamöter är elva stycken. 
Årsmötet tillstyrker antalet styrelseledamöter. 
 

§12. Val av styrelseordförande för två år 
Förslag ledamot: 

o Mille Örnmark, We Group AB (omval) 
 

§13. Val av styrelseledamöter för två år. 
Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter: 

o Sven Erik Månsson, Poolwater (omval) 
o Jonas Sjöqvist, Gustavsvik (nyval) 
o Jonas Wångsell, NCC (nyval) 
o Kenneth Öhman, Pahlen (nyval) 
o Patrik Samuelsson, Umeå Fritid (nyval) 
o Tomas Hjälmby, Tylö (nyval) 

 
Kvarstående ledamöter: 

o Lars Beckman, Nordiska Kvalitetspooler AB (tom. 2016) 
o Daniel Åkerström, DAPE (tom. 2016) 
o Thomas Lindberg, Nordanbro Teknik (tom. 2016) 
o Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB (tom. 2016) 

 
 
Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter godkänns av årsmötet. 
 

§14. Val av auktoriserad revisor för tre år (valdes 2015 till 2017)  
o Magnus Carlsson, RSM Synnerby 
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§15. Val av tre ledamöter i valkommittén, varav en skall väljas som sammankallande 
Styrelsens förslag: 

o Stefan Pahlén, Pahlén AB (sammankallande) 
o Per-Olof Cartbo, Tivolibadet  
o Erik Svensson, Weedo Tech AB 

 
Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 
 

§16. Val av två till fyra representanter för föreningen vid bolagsstämman i föreningens 
servicebolag. 
Styrelsen föreslår att inget servicebolag upprättas under 2016. 
Årsmötet tillstyrker styrelsen beslut. 
 

§17. Fastställande av förenings- och serviceavgifter samt avgift för associerat- och 
provmedlemskap. 
 
Förslag medlemsavgift 2016  

o 500 kr (oförändrad från 2015 års nivå) 
 
Förslag serviceavgift 2016 (oförändrad från 2015 års nivå) 

o Associerade – 5 000 SEK per år + resekostnader styrelsemöten 
o Provmedlemskap – 5 000 SEK per år. 
o Anläggningar – 5 000 SEK per år. 
o Förvaltningar – 15 000 SEK per år samt avgift för respektive 

verksamhetsplats som ”Anläggningar”. 
o Privatpoolsproducenter – En till tre anställda, 5 000 SEK per år. Fyra till 

tio anställda, 7 500 SEK per år. Mer än tio anställda, 10 000 SEK per år. 
För återförsäljare tillkommer 5 000 SEK per företag.  

o Offentliga leverantörer – 15 000 SEK per år. 
o Produktleverantörer – 15 000 SEK per år. 
o Konsulter – 15 000 SEK per år. 
o Övriga ej specificerade – 15 000 SEK per år. 

 
För dotterbolag i koncernbolag tillkommer 5 000 SEK per år förutsatt att 
moderbolaget är medlem.  
 
Årsmötet tillstyrker föreslagna medlems- och serviceavgifter 2016 
 

§18. Frågor i samband med av styrelsen framlagt arbetsprogram, med fastställande. 
2016 

o Verka för att ytterligare sektorgruppsarbete startas upp 
o Inleda samarbeten med berörda myndigheter 
o Verka för fortsatt certifiering av medlemmar 
o Aktivt verka för Badstatistiks utveckling 
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o Aktivt finna nya utbildningar för branschen 
o Påbörja samarbete med Svenska Mässan för återkommande konferenser. 
o Söka samarbete med andra organisationer. 

 
§19. Redovisning av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret, med 

fastställande. 
 
Intäkter Budget 
Medlemsavgifter 640 000 kr 
Mötesintäkter 60 000 kr 
Sektorgruppsintäkter 630 000 kr 
Summa 1 330 000 kr 
    
Kostnader Budget 
Möteskostnader -280 000 kr 
Standardarbete -80 000 kr 
Marknadsföring -80 000 kr 
Hemsida/IT -50 000 kr 
EUSA -30 000 kr 
Redovisning -50 000 kr 
Revision -16 000 kr 
Administration -100 000 kr 
Övriga kostnader -14 000 kr 
Kostnader sektorgrupp -630 000 kr 
Summa -1 330 000 kr 
    
Resultat 0 kr 
 
Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag på budget för 2016. 
 

§20. Fastställande av arvoden 
Styrelsen föreslår att styrelsens medlemmar ej har något arvode. Dock utgår 
kostnadstäckning för resor och uppehälle.  
Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag att arvode utgår. 
 

§21. Övriga frågor 
o Framtida ordförandeskap för EUSA. SBB har fått förfrågan om Sverige är 

intresserade om att vara ordförandeland för EUSA.   
Föreningen är öppen för frågan och önskar löpande information kring 
konsekvenserna. 
 

§22. Sammanträdet avslutas 
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Ordförande  Sekreterare 

   

Mille Örnmark  Pär Svensson 

 
  

Justerare  Justerare 

   

Anders Wernesten  Jonas Wångsell 

 


