FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 7 augusti kl 18.00 i
Kvickbadhuset
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

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

§ 21

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnades nya styrelsemedlemmen Lotta Tufvesson, som kommer att arbeta
med värdorganisationen.

§ 22

Dagordningen godkändes.

§ 23

Genomgång och godkännande av föregående protokoll, samt
slutbehandlade frågor

§ 24

Aktuell ekonomi. Tillgängligheten för Lotta C. till Resursbank ännu inte helt
klar. Föreningen har haft en del större investeringar och löpande konto räcker
inte till. Därav behov av att få tillgång till Resusbankens konto. Utgifterna
gäller bl.a. dator, skrivare, nya mattor samt nytt draperi. Även
elförbrukningen har ökat jämfört med förra året. Föreningen säljer fler
halvårskort, men färre helårskort, vilket ger en minskad intäkt.
Per börjar med att attestera inkomna fakturor.

§ 25

Kvickbadhuset. Dessvärre har bastun och badare blivit antastade och hotfullt
bemötta. Per har därför varit i kontakt med kommunens säkerhetsansvarig
och Räddningstjänsten, vilka båda tagit situationen på stort allvar. Även
Securitas är inkopplade och har fått en tag, samt lämnat ett telefonnummer.
Detta finns på anslagstavlan.
Diskuterar olika förslag att utestänga marodörer, bl.a. uppdragbara trappor,
grindar, avlägsna ”klätterribborna” på planken. OK att fortsätta med
”fågeltaggar”, tjärolja.
Per håller i alla kontakter som rör detta.
Per tar också kontakt med en bastubadare som fått mycket kritik p.g.a.
otrevligt uppträdande och oetiska uttalande, som upplevs stötande av andra
bastugäster. Detta blir andra varningen
Per bokar Hamnkrogen till det extra årsmötet den 10 september. Några
punkter är presentation av Lotta C. och Lotta T., samt ”Etik i bastun”.
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§ 26

Marknadsföring. Per och Per-Åke har samarbetat om hemsidan och nya foton
är installerade.

§ 27

Bastuvärdsorganisationen. Diskussion om hur bäst hjälpa Lotta T. att
komma igång med värdorganisationen. Per åtar sig att få tillgång till
värdschemat via Michaels anhörig.

§ 28

Bokningstelefonen. Övertas av Per-Åke.

§ 29

Övrigt. Synpunkter på att burklådan ibland luktar illa.
Nya draperiet är på plats, liksom mattor i bastun. Dessa ligger tyvärr inte fast
och därför kommer antihalkremsor att inhandlas.

§ 95

Nästa styrelsemöte. Den 4 september kl 18.00 och då ses vi på Hamnkrogen.

…………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

………………………………………
Per Lindblad
Ordf.

