FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 21 juni 2017 kl 18.00 på
Hamnkrogen
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Per Lindblad, ordf.
Stig-Göran Karlsson
Eva Jönsson
Ulf Tufvesson
Michael Sjögren
Lotta Carlström
Per-Åke Lang

PROTOKOLL NR 3
§ 11

Mötet öppnades av Per Lindblad som hälsade alla välkomna.

§ 12

Dagordningen godkändes.

§ 13

Genomgång och godkännande av föregående protokoll från den 29 maj.

§ 14

Aktuell ekonomi. Ekonomin är i balans, med ett positivt resultat och normala
utgifter. Kostnaden för elen är något högre än förväntat, men detta beror
troligen på den frekventa uthyrningen som varit under de senaste sex
månaderna och/eller den kalla våren.
Diskussion om kostnaden för telefonabonnemanget, men kom fram till att
inget billigare och bättre finns att tillgå för närvarande.
Lotta påpekar att alla kvitton för utlägg ska gå via henne och inte ersättas via
kontanter från bössorna.

§ 15

Kvickbadhuset. Sommaren är här och därmed också ”objudna gäster” på
bastuns soldäck och tak. Arrangemang önskas för att hindra spring på taket
och Stig-Göran och Per hjälps åt med ansöker om detta till fastighetsägaren.
Stig-Göran har rostskyddsbehandlat takplåten.
Vattenrännan till aggregatet på herrsidan är klar, men ännu inte levererad.
Mattor till bastun är beställda, ännu inte levererade.
Gummiband till nycklar till förvaringsskåpen behöver inhandlas.

§ 16

Marknadsföring. Per kommer att byta ut foton på hemsidan.
Gratisbiljetter (ca 10 - 15 st) delades ut vid invigningen av springvattnet.

§ 17

Bastuvärdsorganisationen. Michael informerar om att allt fungerar till
belåtenhet.

§ 18

Bokningstelefonen. Telefonen övertas av Per.
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§ 19

Övrigt. Beslutas att ett extra årsmöte blir söndagen den 10 september kl
15.00 på Hamnkrogen. Årsmötet följs direkt av bastuvärdsträff.
Årsmötet ska annonseras senast 14 dagar innan mötet, vilket Eva ombesörjer.
Per lägger in mötesinformationen på hemsidan.

§ 20

Nästa styrelsemöte. Onsdag den 9 augusti kl 18.00 på Hamnkrogen.

……………………………………..
Eva Jönsson
Sekr.

……………………………………..
Per Lindblad
Ordf.

