FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 19 februari 2018 kl 18.00 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE
Per Lindblad, ordf.

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

§ 145 Vice ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 146 Dagordningen godkändes.
§ 147 Genomgång av föregående protokoll från den 22 januari, samt ”Ej
slutbehandlade frågor”.
§ 148 Aktuell ekonomi. Föreningen har nu 263 betalande medlemmar.
I nuvarande telefonabonnemang, som kostar 435 kr/mån, finns delar som
föreningen inte är i behov av. Abonnemanget löper på 24 månader och det
går inte att förändra i nuläget.
I den ekonomiska sammanräkningen som är gjort inför årsmötet,
konstateras ett minus på ca 20.000 kr.
§ 149 Kvickbadhuset. Klagomål har sedan lång tid inkommit om att värmen inte
når upp till 82 grader när bastun öppnar. Anledningen till att det är så, är en
kostnadsfråga som kommer att tas upp på årsmötet. Ett klagomål inkommit i
samband med lågvatten, då trappsteg och handledare inte ”räckt till”. Den
klagande hänvisades till fastighetsägaren, då det inte är något föreningen kan
åtgärda. Enligt uppgift från Stig-Göran är bastutemperaturen på onsdagar
numera höjd, vilket innebär att temperaturen ligger på ca 80 grader redan vid
öppningen. Tips inkommit om en borste som ger en bättre rengöring av
lavarna. Stig-Göran kontaktar fastighetsägaren ang. en del armatur som är
trasig. Genomgång av föreningens stadgar planeras till nästa styrelsemöte.
§ 150 Marknadsföring/hemsidan. Inför höstlovet föreslås att bastun håller öppet
för ungdomar. Kontakt ska därför tas med J. Eneroth. Ej beslutat vem som
ansvarar för kontakten. Denna information läggs ut som ”pop-upp”-info på
hemsidan.
§ 151 Bastuvärdsorganisationen. Aningen färre bokningar vid jämförelse med
2017.

FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
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När bastun enbart är öppen för medlemmar, har man möjlighet att bjuda in
gäst/gäster. Frågan är hur många gäster som är relevant. En fråga att ta upp
vid årsmötet. Ett förtydligande behövs v.g. värdarnas ansvar och vad värdar
kan förvänta sig av värdskapet. Lotta och Lotta tar sig an detta.
§ 152 Övrigt. Ersättare behövs för Per-Åke Lang som avsagt sig styrelseuppdrag.
Inga förslag från styrelsen i nuläget och behovet är meddelat till Bo
Brantmark i valberedningen.
Årsmötet beslutades till den 8 april kl 14.00 på Hamnkrogen i Höganäs.
Lokalen samt en lätt förtäring är bokad. Mötet informeras genom annonsering
i HD under föreningsnytt, anslag i bastun och information på hemsidan.
§ 153 Nästa styrelsemöte den 26 mars kl 18.00 på Hamnkrogen i Höganäs.
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Eva Jönsson
Sekr.
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Stig-Göran Karlsson
Vice ordf.

