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Protokoll fört vid  

Svenska Badbranschen Årsmöte 2022 

Tisdagen den 5 oktober 2022 

Göteborg 

§1.  Sammanträdets öppnande  

Mötet öppnades av företrädare från sekretariatet, Amanda Boström (AB)  

 

§2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till mötesordförande valdes Torbjörn Bergvall (TB) 

 Till mötessekreterare valdes Amanda Boström (AB) 

 

§3. Fastställande av röstlängd 

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades (48 stycken).  

Förteckning upprättad av Amanda Boström, se bilaga 1.  

 

 Nya medlemmar t.o.m. idag och kort presentation 

 2021 

- Fair Utveckling AB 

- Uppsala Kommun Arenor & Fastigheter AB 

- Trampoolin Simskolor 

- SafeWater Scandinavia AB 

2022 

- Rodeco AB 

- Alfix A/S 

- Villapoolen AB 

- Poolakuten AB 

- HemTag Fastigheter AB 

- Östersunds Kommun, Storsjöbadet 

- Cattis Lindén AB 

 

§4.  Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll 

Årsmötet beslutade att välja Olle Stadig och Jim Udén att justera protokollet. 

 

§5.  Årsmötets behöriga utlysande 

Kallelse skickades 12 augusti 2022 via hemsidan och email. Kallelse skall enligt 

stadgarna skickas senast 14 dagar före mötesdagen. Beslutades att kallelse 

därmed har skett i vederbörlig ordning. 
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§6.  Fastställande av dagordning 

 Två punkter utgår i dagordningen, punkt 14 och punkt 16.  

 Dagordningen fastställdes. 

 

§7.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för föreningen och 

dess servicebolag för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. 

Torbjörn Bergvall redogjorde att föreningen enligt stadgarna skall ha ett 

servicebolag, men med tanke på föreningens nuvarande storlek och 

verksamhet är det inte nödvändigt att bilda ett servicebolag. 

 

Torbjörn Bergvall presenterade styrelsens verksamhetsberättelse: 

• 16 digitala möten under 2021. Ett fysiskt möte. 

• Fortsatt fokus på pandemins påverkan och bransch-

rekommendationer, för rätt information till medlemmarna. 

• Givit fortsatt stöd till Svenska Badmästareförbundet.  

• Bevakat och följt upp arbetet i de olika sektorgrupperna.  

• Genomfört en rikstäckande kvantitativ attitydundersökning, inklusive 

frågor kopplade till pandemin – Origo. 

• Lanserat en mer utvecklad hemsida, som har en tydlig uppdelning 

mellan konsumenter och producenter, samt vilka privatpoolsaktörer 

som innehar certifiering.  

• En Basutbildning BAD har genomförts. Uppstart och avslut som fysiska 

möten, i övrigt digitala tillfällen. 

• Två kemsäkerhetsutbildningar har genomförts. 

• 124 medlemsföretag, en viss ökning sedan förra årsmötet. 

 

Gunnar Samuelsson redogör för Sektorgrupp Privata Pooler 

• Genomfört ett webinar för blivande trädgårdsarkitekter, för att 

vägleda dem i vad som är viktigt med att bygga pool för privata 

kunder.  

• Certifieringsutbildning med 20 deltagare har genomförts. 

• Besvarat frågor, framför allt från media. 

 

Jim Udén redogör för Sektorgrupp Publika Bad – Teknik 

• Genomfört fem sektormöten under året. 

• Kemsäkerhetsutbildningen har genomförts. 

• Framtagning av påfyllningsinstruktion kemikalier.  

• Skrivelse till upphandlingsmyndigheten (UHM).  

• Deltagit på föreläsning om hållbara simhallar.  

• Pågående diskussion om backspolningsvatten.  



 

Org.nr 846005-3906 

3 

 

 

 

Mille Örnmark redogör för Sektorgrupp EUSA 

• Normalt ett par möten per år, och på grund av pandemin så har 

dessa hållits digitalt. EUSA Awards har varit huvudvikt. 

• På grund av pandemin kvarstår Tyskland som president, och Sverige 

har fortsatt vice presidentpost, till 2023.  

• Framtid: På det senaste mötet så har krisen inom 

privatpoolsbranschen tagits upp, utifrån hur läget ser ut i dag. 

Förbundet ska arbeta med att omvända bilden av att pooler är 

miljödåliga. 

 

Mille Örnmark redogör för Sektorgrupp Standard 

• 2021 är att beteckna som ett mellanår. 

• Framtid: Miljömärkning av pooler släpptes i augusti 2022. Uppdatering 

har skett för standarden kring lejdare. WG16, relaxavdelningar, har 

kommit i gång igen, där Svenska SIS har tagit över sekretariatet. Mille 

presenterar kort vad en standard innebär.  

 

Åsa Jansson redogör för Sektorgrupp Publika Bad – Verksamhet 

• Ett antal digitala möten under året har genomförts. 

• Jobbat med de gemensamma riktlinjerna, inom simskola, städ, 

nyckeltal och kompetensutveckling.  

• Kari Tryde redogör även för valideringsprojektet/ kompetensstandard 

som startades under 2022, med bidrag från Arbetsförmedlingen.  

 

Catharina Lindén redogör för Sektorgrupp Myndigheter 

• Inga specifika frågor att hantera är inkomna.  

• Vattenhandboken är slutfasen, som kommer i första hand, medan 

lufthandboken har fått vänta. 

• EU-fråga angående kemikalier hanteras. Experter utför inventering 

kring vilka farliga blandningar som föreligger. 
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Petra Lundberg redogör för resultaträkning i förhållande till budget. 
   

   

Resultaträkning  

Belopp i kr 21-01-01 

  21-12-31 

  

Nettoomsättning 1 927 819 

Övriga externa intäkter -503 

Summa rörelsens intäkter 1 927 316 

  

Rörelsens kostnader  

  

Möten och utbildningar -411 011 

Övriga externa kostnader -867 864 

Summa rörelsens kostnader -1 278 875 

  

RÖRELSERESULTAT 648 441 

  

Finansiella poster  
Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter - 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -1 142 

Summa finansiella poster -1 142 

  

Resultat efter finansiella poster 647 299 

 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av periodiseringsfonder      -68 842 

 
      
 

Skatt på årets resultat      -42 543 

  

ÅRETS RESULTAT 535 914 

  

 

Balansräkning     

Tillgångar      1 410 734 

Eget Kapital    -1 053 962 

Periodiseringsfond         -68 842 

Skulder        -287 930 
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Analys 2021  

  

§8.  Revisionsberättelse 

Revisorsberättelsen presenterades för årsmötet. Revisorn tillstyrker att 

föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

§9.  Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och att resultatet 

balanseras in i ny räkning. 
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§10.  Frågan om ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

§11.  Fastställande av föreslaget antalet styrelseledamöter. 

Årsmötet beslutar att antalet styrelseledamöter, förutom ordförande, skall 

vara åtta (8) ledamöter. 

 

§12.  Fyllnadsval ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 Valberedningens förslag: Karl Lilja 

 Årsmötet beslutade att välja Karl Lilja 

 

§13.  Val av övriga ledamöter för två år: 

 Valberedningens förslag på omval av ordinarie ledamöter:  

  

Inget omval  

 

Kvarstående ledamöter (valda 2020): 

  Torbjörn Bergvall, Munktellbadet  

  Jim Udén, Enviroprocess 

  Åsa Jansson, Kristianstad Badrike 

  Kari Tryde, PE Teknik & Arkitektur 

  Johan Westerdahl, Poolmakarna 

 

Avgår: 

Gunnar Samuelsson, Pahlén 

Catharina Lindén, NCC 

Olle Stadig, TageBad 

 

Valberedningens förslag till ny styrelsemedlem (två år) 

  Catharina Lindén, Cattis Lindén  

  Endre Winsents, Chemoform 

 

 Medlemsförslag från Mille Örnmark 

  Sara Ringkrans, Villapoolen 

 

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på ordinarie 

ledamöter samt medlemsförslaget. 

 

Avgående styrelseledamöter avtackades för deras engagemang. 

 

§14.  Utgår 
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§15.  Val av valkommitté  

 Styrelsen föreslår  

Stefan Pahlén, Pahlén AB (sammankallande)  

Patrik Samuelsson, Umeå Kommun  

Sven-Erik Månsson, Poolwater 

 

Medlemsförslag från Mille Örnmark 

Stephan Pahlén (sammankallande) 

Tomas Andersson, Parkbadet 

Marcus Malmsten, Malmsten 

 

Årsmötet röstade och beslutade att godkänna styrelsens förslag. 

 

§16.  Utgår 

 

§17.  Fastställande av förenings- och serviceavgifter samt avgift för associerat 

medlemskap och provmedlemskap. 

 

Förslag medlemsavgift 2022 (oförändrad från 2021 års nivå) 

Samtliga medlemstyper 500 kr  

Förslag serviceavgift 2022 (oförändrad från 2021 års nivå) 

Associerade - 5 000 SEK per år + resekostnader styrelsemöten 

Provmedlemskap - 5 000 SEK per år. 

Anläggningar - 5 000 SEK per år. 

Förvaltningar - 15 000 SEK per år samt avgift för respektive 

verksamhetsplats som "Anläggningar". 

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.  

Offentliga leverantörer - 15 000 SEK per år. 

Produktleverantörer - 15 000 SEK per år. 

Konsulter - 15 000 SEK per år. 

Övriga ej specificerade - 15 000 SEK per år. 

 

För dotterbolag i koncernbolag tillkommer 5 000 SEK per år 

förutsatt att moderbolaget är medlem. 

 

Årsmötet beslutade föreslagna medlems- och serviceavgifter 2022 
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§18.  Frågor i samband med av styrelsen framlagt arbetsprogram, 

med fastställande 2022. 

• Pandemibevakning 

• Yrkesprofilering/kompetensstandard med AF-medel 

• Öka samarbetet med arbetsmarknadens parter 

• Uppdatering av Basutbildning BAD 

• Stöd till Svenska Badmästareförbundet 

• Handböcker Vatten/Luft 

• Projekt Privatpoolers miljöpåverkan 

• Hållbarhet: energi, vatten 

• Visionsarbete Svenska Badbranschen 2022 

 

Årsmötet beslutade att tillstyrka styrelsens arbetsprogram för 2022 

 

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

fastställande  
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Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag på budget för 2022. Förändring i 

prognosen kan komma att ske vilket godkändes.  

 

§20.  Fastställande av arvoden 

 Styrelsen föreslår att något arvode ej skall utgå till styrelsemedlemmarna. 

Dock utgår kostnadstäckning för resor och vivre. Årsmötet beslutade enligt  

styrelsens förslag. 

 

§21.  Övriga frågor 

Inga frågor har inkommit 

 

§22.  Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade samtliga närvarande och förklarade årsmötet 

avslutat. 

 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare  

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Torbjörn Bergvall   Amanda Boström  

 

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

___________________________________  ______________________________________ 

Jim Udén    Olle Stadig 

 

 


