FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET DEN 3 APRIL 2017 PÅ
HAMNKROGEN I HÖGANÄS
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

17 föreningsmedlemmar samt från
styrelsen enligt nedan:
Per-Åke Lang, ordf
Stig-Göran Karlsson
Eva Jönsson
Ulf Tufvesson
Michael Sjögren
Anna Hjerpe
Per Lindblad

§1

Föreningens ordförande Per-Åke Lang hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§2

Till ordförande att leda dagens möte valdes Per-Åke Lang.

§3

Föreliggande dagordning godkändes.

§4

Till sekreterare valdes Eva Jönsson.

§5

Till justeringspersoner valdes Inger Brantmark och Bo Brantmark.

§6

Kallelse till årsmötet har skett via annonsering på föreningens hemsida och
genom annonsering i lokalpressen. Mötet ansågs därmed behörigt utlyst

§7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2016 föredrogs av
Per-Åke Lang och Anna Hjerpe. Handlingarna bifogas till detta protokoll.
Förutom verksamhetsberättelsen informerade Per-Åke Lang om hemsidan och
de många inläggen på Facebook-sidan. Han informerade också om medlemsregistret, som upprättats för en enklare översikt över betalande/icke betalande
medlemmar.

§8

Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Nilsson som anser att styrelsens
protokoll och räkenskaper är väl förda och att föreningens inkomster och
utgifter är styrkta med verifikationer och bankbesked. Hans Nilsson noterar
ett positivt resultat, vilket är glädjande. Dock har sponsorbidragen minskat
betydligt. Då lokalhyran fortfarande är hög, åtar sig Hans Nilsson att
förhandla med fastighetsägaren om detta. Föreslår att det monteras in
elektriska dörröppnare på bryggdörrarna, för att underlätta för
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bastuvärdarna. Påpekar att ”sparsamheten” varit något för stor v.g.
evenemangsutgiften.
§9

Årsmötet fastställde resultat och balansräkning. Verksamhetsberättelsen
och den ekonomiska redovisningen fastställdes och lades med godkännande
till handlingarna.

§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11

Anna Hjerpe presenterade förslag till budget för 2017, vilken antogs av
årsmötet. Budgeten bifogas protokollet.

§ 12

Fastställande av taxor och avgifter för 2018, vilket innebär att 2017-års taxor
och avgifter kvarstår utan förändring.

§ 13

Förslag från styrelsen. Styrelsen har haft svårt att hitta/locka sponsorer och
inbjuder därför medlemmar att vara behjälpliga med detta genom egen
initiativtagning och/eller komma med förslag. Dock har en sponsor
tillkommit och det är Mediagården som trycker våra broschyrer.
För att något underlätta för värdar som börjar kl 07.30 lördagar och/eller
söndagar, föreslås att bastun öppnar kl 08.00. Efter diskussion beslutas att
bastun hålls öppen från kl 07.30, men värdarna kan börja kl 08.00.

§ 14

Förslag från medlemmar. Några medlemmar har synpunkter på hur en del
bastubokare missköter städningen. Förslag är att styrelsen (som hanterar
bokningstelefonen) ser över både skriftliga och muntliga rutiner i samband
med uthyrning, vilket bifölls.

§ 15

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen, vilket innebär sju (7) ledamöter,
d.v.s. ingen förändring.

§ 16

Till styrelsens ordförande valdes Per Lindblad. Per-Åke Lang ingår i styrelsen
som ordinarie medlem, men ersätter Per Lindblad som ordförande vid dennes
frånvaro.

§ 17

Till styrelseledamöter omvaldes Stig-Göran Karlsson, Ulf Tufvesson, Michael
Sjögren, och Eva Jönsson. Anna Hjerpe avslutar sitt uppdrag som kassör och
till ny ledamot invaldes Cornelia Mingert. I samband med detta avtackades
Anna för sin insats.

§ 18

Till revisor omvaldes Hans Nilsson och Lotta Carlström. Till suppleanter för
dessa valdes Inger Brantmark och Evy Lindstrand.

§ 19

Till valberedningen valdes Bo Brantmark, Lotta Klang och Gunnar
Lindstrand.

§ 20

Inga övriga ärende framfördes.

§ 21

Per-Åke Lang tackade alla deltagare för dagen och avslutade mötet.
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………………………………….
Eva Jönsson
Sekr.

………………………………….
Per-Åke Lang
Ordf.

………………………………….
Inger Brantmark
Justeringsperson

………………………………….
Bo Brantmark
Justeringsperson

