FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 27 februari 2016 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Per-Åke Lang, ordf
Stig-Göran Karlsson
Eva Jönsson
Ulf Tufvesson
Michael Sjögren
Anna Hjerpe
Per Lindblad

§ 77

Mötet öppnades.

§ 78

Dagordningen godkändes.

§ 79

Genomgång och godkännande av föregående protokoll från den 25
januari.

§ 80

Aktuell ekonomi.
Anna meddelar att bokslutet är godkänt och revisionen är påskriven
av Hans Nilsson.
Hans har erbjudit sig att hyresförhandla med fastighetsägaren,
d.v.s. Höganäs kommun och har styrelsens fulla förtroende för detta.
Per-Åke har gått igenom medlemslistan och konstaterar att föreningen
hade 259 medlemmar i december och 229 i januari. Beslutar att PerÅke listar de som inte betalt för 2017 (ca 30 personer) och att styrelsemedlemmarna kontaktar/påminner dessa.
Information kommer på hemsidan om att taggar ”stängs ner” om
betalning inte inkommit innan den 31 mars.

§ 81

Kvickbadhuset.
Konstateras att kokosmattorna är till full belåtenhet. Kommer att tas
in under sommarmånaderna.
Städkostnaden diskuterades. Ingen färdig lösning hitintills men
diskussionen fortsätter.
Nya elementen är beställda men ännu ej ersatta. Lång leveranstid
befaras.
Plåtrännor för vatten till aggregaten är beställda.
Trist med uppklistrade anslag på väggarna, så därför enas vi om att
införskaffa en anslagstavla. Eva ansvarar för detta.
Belysningen i damtrappan ännu ej åtgärdat, trots påminnelse.
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§ 82

Marknadsföring/hemsidan.
Nya broschyrer behöver tryckas upp. Per-Åke ombesörjer detta.
Ordinarie schema gäller under påskhelgen.
Förslag från Michael om att införskaffa en flagga med bastuns logga
på. Samtliga tyckte det var ett bra förslag och Michael fick i uppdrag
att ordna flagga och fäste.
Bastun har bokats av två lite annorlunda sällskap. Dels en stor grupp
(ca 45 pers.) bastuentusiaster från Danmark och en filmare, Peter
Sporremark, för att spela in några filmscener där. Inslag från
filmningen kommer på hemsidan när allt är klart.

§ 83

Bastuvärdsorganisationen.
En bastuvärd saknas f.n. på onsdagar.
Schemat fungerar bra.
Sommarschema kommer att gälla 2017-06-05- - 2017-09-11.
Årsmötet beslutades till den 3 april kl 18.30. Per-Åke bokar ovanvåningen på Hamnkrogen.
Eva sköter annonseringen till HD och Hallå-tidningen.
Förslag till årsmötet att öppettiderna på lördag och söndag ändras
från 07.30 till 08.00, samt att en föreningsgrupp/kommitté” startas,
som stöd i arbetet med att hitta sponsorer.

§ 84

Bokningstelefonen.
Bokningstelefonen övertas av Ulf.

§ 85

Övrigt.
Nästa styrelsemöte måndag den 20 mars kl 18.30 hemma hos Anna.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

…………………………………..
Per-Åke Lang
Ordf.

