
SBBLeaks. 
En kort rapport från insidan av SBB’s styrelse. 

Det här är en läckt summering från styrelsemötet och årsmötet som gick av stapeln 9 april 
i Oslo. Ambitionen är att vi ska förlägga styrelsemöten på anläggningar som antingen våra 
medlemmar driver eller som inspirerar oss alla att sträva högre. Det här mötet lades i Oslo 
så att vi skulle kunna få uppleva The Well, som för övrigt var en enormt imponerande 
anläggning. Trevlig läsning. 

Sprida attitydundersökningen. 

Den attitydundersökningen som SBB investerat i visar branschens enorma styrka som 
attraktiv besöksplats i kommunen, men även brister som får gäster att välja bort oss. 
Rapporten är ett kraftfullt redskap för oss att bli bättre, men också för att legitimera 
satsningar på bad i kommuner. Den kommer därför att spridas till media, inom kort lägger 
vi också upp den på SBB’s sajt så att du som medlem kan ta hem den för eget bruk eller 
sprida till lokalmedia, politiker och tjänstemän. 

Basutbildning BAD, en framgång. 

Vi startade projektet med webinarutbildningar i januari och har examinerat 16 personer. 
Utbildningen har varit uppskattad av både deltagarna och arbetsgivare och vi fortsätter 
därför med en ny kull hösten 2019 och en på våren 2020. Det är positivt om vi alla kan 
hjälpa till att sprida budskapet om att det nu finns en basutbildning för branschen. 

Sektorgrupp Publika Bad. 

Gruppen kommer att  möten 8-9 maj på Parkbadet och 27-28 november på 
Lögarängsbadet. Arbetsgrupper tittar på mallar för nyckeltal, så att vi alla mäter på 
samma sätt. På så vis kan vi jämföra branschens samlade statistik och dra lärdomar av 
den. Förslag om besöksräknare undersöks för att bättre se besöksflödet. 
Arbetet med utbildning och titulatur fortsätter också enligt plan. 

Sektorgrupp Privata pooler. 

Gruppen arbetar med hanteringen av certifieringen, där moment som SBB Basutbildning, 
affärsrätt, standarden och andra åtaganden. Ny certifiering ska krävas varje år, men det 
inkluderar inte SBB Basutbildning. Arbetet med en ny hemsida där vi skiljer på besökare 
som är kommersiella eller privata har påbörjats. Ambitionen är att SBB’s hemsida både ska 
bli en inspirerande sida för privatpersoner som funderar på pool eller spa, där våra 
certifierade medlemmar sen lyfts fram som lämpliga partners för genomförande. 

Standardiseringsfrågor. 

SBB ska kontrolläsa översättningen av nya standarder mot ersättning. Några i styrelsen 
har redan anmält intresse, fler medlemmar som kan kontrollläsa är önskvärt. Minst tre 
personer per norm behövs. Om du känner dig kallad, hör av dig till Annika på kansliet. Du 
är efterlängtad. 
Arbetet gällande godkända bubbelpooler pågår, det handlar om frågor som trappa, 
handledare och halksäkerhet. Även den faktiska definitionen av en bastu är uppe som 
frågeställning. Frågan kring rörliga mellanbottnar pågår också arbete med. 

Föreskrifter. 



Två handböcker är under produktion, där SBB är engagerade på olika nivåer i arbetet.  

Nya medlemmar. 

Vi välkomnar Poolconcept, Polypropen och Flex Lightning som nya medlemmar. 

Nästa styrelsemöte är 25 maj på Järfällabadet och nästa SBBLeaks kommer givetvis att 
läcka det viktigaste som sägs och beslutas där. 

Tills dess. 

SBB’s Styrelse 


