
   

 

Styrelseinfo 2018-05-10 
 

Vi vill informera kort om vad som sker i klubben från styrelsehåll. Sedan årsmötet i slutet på mars 

består styrelsen av: 

Malin Håkansson, ordförande, Björn Persson, vice ordförande, Ulrika Nilsson, kassör, Kerstin 

Sternerup, sekreterare, Michael Tsiparis, Jonas Ståhl och Maria Reimers. Det finns tre suppleanter 

nämligen Per Tegnander, Annika Erkselius och Lars Alm. Suppleanterna kallas också till alla 

styrelsemöten.  

Har ni frågor eller synpunkter till styrelseledamöterna kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter finner ni 

på hemsida eller så klickar ni på länken här. 

Frågor som styrelsen just nu arbetar med är bl a: 

• Kvaliteten i verksamheten. Planen är att komma igång med ”Triton Academy” som är 

samlingsnamnet för en strukturerad satsning på utbildning för klubbens ledare och simmare. 

Tanken är att detta sker stegvis och att vi börjar med att arbeta fram ett program för ledarna 

i vår simskole- och teknikgruppsverksamhet med målet att kunna starta upp den delen 

under hösten. 

 

• Nya badhuset. Som ni säkert har läst i tidningen har kommunstyrelsen beslutat att det nya 

badhuset ska ligga på åttans idrottsplats. Har vi tur påbörjar kommunen upphandlingen 

redan under hösten.  

 

• Tritondagen 6 juni. En nyhet för i år är att vi ska ha en medlemsdag 6 juni med olika 

aktiviteter på utomhusbadet istället för den tävling, Pingstaplumset, som vi ordnat under 

många år. Inbjudan till medlemsdagen kommer ut inom kort. Vi hoppas på en riktigt rolig 

dag och ett strålande vackert väder. 

 

• GDPR. EU:s dataskyddsförordning börjar gälla 25 maj. Förordningen som syftar till ett 

förstärkt skydd av personuppgifter innebär att klubben behöver se över sin hantering av 

sådana uppgifter. Arbete med detta pågår och vi kommer att inom kort komma ut med mer 

information om hur reglerna i dataskyddsförordningen genomförs i vår klubb. 

 

• Den 24 maj har styrelsen en styrelseworkshop där vi kommer att diskutera ansvarsfördelning 

inom styrelsen och formerna för styrelsens arbete. Frågan om kommunikation till 

medlemmarna – en fråga styrelsen har fått i uppdrag av årsmötet att arbeta med – kommer 

då också att behandlas. 

Slutligen vill vi säga ett stort grattis dels till Paula Forsgren som tilldelas stipendium av 

Sparbanksstiftelsen för sitt stora ideella engagemang i klubben, dels till Magdalena Kuras som får 

Staffanstorps kommuns pris för 2017 års idrottsprestation!  

_______________ 
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