FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 4 september 2017 kl 18.00 i
bastun
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

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

§ 96

Mötet öppnades, av ordförande som hälsade alla välkomna.

§ 97

Dagordningen godkändes.

§ 98

Genomgång och godkännande av föregående protokoll, samt
slutbehandlade frågor

§ 99

Aktuell ekonomi.
Lotta C. informerar om att föreningen har ett underskott i finanserna på ca
8000 kr. Orsak till detta är (förutom de stora posterna; hyra och städ) bl.a. ett
antal lite större och kostsamma investeringar, samt att intäkterna inte har
räckt till för detta. Kommer därför att transferera en summa från
föreningens kapital till kontotför löpande utgifter.
Vid genomgång av medlemsavgifterna, konstaterar Lotta att en del nog
”missat” att betala in årsavgiften (150 kr) för 2017. Per kommer att påminna
om detta på extra årsmötet.
Stig-Göran informerar om att el-förbrukningen ökat med ca 30%. Oklart vad
detta beror på.
Hans Nilsson har haft ett givande samtal med kommunrepresentant bl.a.
angående säkerheten, eftersom det är kommunen som bekostar Securitas
insatser. Vid ytterligare samtal, har styrelsen som förslag, att el-kostnaden
”bakas in” i hyreskostnaden.

§ 100 Kvickbadhuset.
Ny städutförare fr.o.m. 1 oktober, blir Gunnar Lindstrand.
Inga incidenter av ”objudna gäster” har rapporterats under senaste månaden.
Vid det extra årsmötet den 10 september, görs en medlemskontroll. Detta för
att det enbart är medlemmar som har rösträtt.
§ 101 Marknadsföring.
Konstateras att Google har fel uppgifter om bastuns öppettider. Per
kontaktar för justering.

FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Dörren till soldäck på damsidan har fått nytt lås.
Diskussion om sponsortavlan och vilka uppgifter som ska finnas uppsatta.
Troligtvis finns uppgifter om detta i föreningens stadgar.
Bortstädning av inaktuella anslag som varit uppsatta i entrén. Eva skriver ut
nya anslag och dessa ska vara försedda med någon av bastuns två loggor.
§ 102 Bastuvärdsorganisationen.
Lotta T. har gjort ett exell-program över alla värdar. Gruppchefer finns för
alla veckodagar, förutom onsdag. Saknas också ett mindre antal värdar.
§ 103 Bokningstelefonen.
Lotta T. tar över bokningstelefonen resten av året.
§ 104 Övrigt.
§ 105 Nästa styrelsemöte.
Den 23 oktober kl 18.00 på Hamnkrogen.

…………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

………………………………………
Per Lindblad
Ordf.

