FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET DEN 8 APRIL 2018 PÅ
HAMNKROGEN I HÖGANÄS
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

34 föreningsmedlemmar samt från
Styrelsen enligt nedan:
Per Lindblad, ordf.
Stig-Göran Karlsson
Eva Jönsson
Ulf Tufvesson
Lotta Carlström
Per-Åke Lang

Lotta Tufvesson

§1

Föreningens vice ordförande Stig-Göran Karlsson hälsade alla välkomna och
öppnade mötet.

§2

Till ordförande att leda dagens möte valdes Stig-Göran Karlsson.

§3

Föreliggande dagordning godkändes.

§4

Till sekreterare valdes Eva Jönsson.

§5

Till justeringspersoner valdes Inger Brantmark och Birgitta Larsson.

§6

Kallelse till årsmötet har skett via annonsering på föreningens hemsida,
anslag i bastun, på biblioteket och på City Gross, samt genom annons i HD
under Föreningar/Höganäs. Mötet ansågs därmed behörigt utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs av Stig-Göran
Karlsson och av Lotta Carlström. Handlingarna bifogas till detta protokoll.

§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, kvitton och bankbesked. Trots det
negativa resultatet finns ingen anledning till oro, då den kan förklaras med en
ökande kostnad för elektricitet och ett antal större inköp/investeringar
(skrivare, datorer och jutemattor till bryggan) under 2017. Förhandlingarna
med fastighetsägare, (dvs kommunen) om att slå ihop hyres- och elkostnaden,
verkar inte vara av intresse för närvarande.
Revisorn påpekar att det är angeläget att få fler sponsorer.
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Årsmötet fastställde därmed resultat och balansräkning, liksom
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och dessa
lades med godkännande till handlingarna.
§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

Lotta Carlström presenterade förslag till budget för 2018, vilken antogs av
årsmötet. Budgeten bifogas protokollet.
Hur minska utgifter och hur få mer tillgångar? Mötesordförande ber
närvarande att informera om/eller ta kontakt med möjliga sponsorer, då
styrelsen inte har fler kontakter. För att minska kostnaden för swish,
föreslogs en kontakt med banken, för att förhandla om detta.
Påpekande från Bo Brantmark att kapitalet finns kvar näst intill oförändrat.
Elkostnaden är en stor minuspost och därför underhålls aggregaten
regelbundet.

§ 11

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

§ 12

Förslag från styrelsen. Vissa delar i stadgarna är inaktuella och styrelsen
föreslår därför en justering av dessa. Föreslås att styrelsen sammankallar till
extra årsmöte i samband med värdträffen, för att diskutera och besluta om
adekvata förändringar.
Med sommaren kommer också objudna gäster. Kommunens säkerhetsansvarige, K. Pålsson, är behjälplig i detta och har påmint fastighetsägaren
om grindar – inget svar ännu på denna fråga.

§ 13

Förslag från medlemmar. Ett förslag inkommit om 10% lägre pris för värdar,
Detta godkändes inte eftersom värdar har ett lägre hel- och halvårspris på
badkort. Ingen vinning att vara värd – utan en insats för föreningens bästa.
Ett förslag om övervakningskameror framfördes. För sådana krävs bl.a.
godkännande av Länsstyrelsen och det är inte troligt att detta skulle beviljas.
Frågan kan dock tas upp med säkerhetsansvariga K. Pålsson.
För att minimera våta golv och halkrisk, kommer lister att monteras vid
duscharna. Önskemål om en rör/stång att hänga upp anti-halk-mattorna vid
städning och en sådan kommer att monteras.

§ 14

Mötet godkände att antalet ledamöter i styrelsen utökas med ytterligare en
ledamot, dvs till åtta (8) ledamöter.

§ 15

Till styrelsens ordförande omvaldes Per Lindblad.

§ 16

Till styrelseledamöter omvaldes Stig-Göran Karlsson, Ulf Tufvesson, Lotta
Carlström, Lotta Tufvesson och Eva Jönsson. Per-Åke Lang avslutar sitt
uppdrag i styrelsen. Till nya ledamöter invaldes Claes Adolfsson och Daniel
Hallin.

§ 17

Till revisorer omvaldes Hans Nilsson och Björn Österberg. Till suppleanter
för dessa omvaldes Inger Brantmark och Evy Lindstrand.
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§ 18

Till valberedningen valdes Lotta Klang och Gunnar Lindstrand. Bo
Brantmark står till förfogande vid behov.

§ 19

Övriga ärenden. Fråga om olycksfallsförsäkring – är bastun skadeskyldig för
olyckor? Styrelsen kontrollerar detta med försäkringsbolaget. Medlemmar
uppmanas/får gärna kontakta fastighetsägaren ang. byte av golvmaterial.
Angående bastutemperaturen finns olika synpunkter. Beslutas därför att
styrelsen avgör vilken temperatur som gäller.
Vem kontrollerar föreningens mailbox? Frågan besvarades med att
ordförande har detta ansvar.
Utbildning av hjärtstartaren kommer att ordnas.
Önskemål om insynsskydd för herr- och damsidans dörrar mot däcket.
Per-Åke Lang avtackades för sitt arbete i styrelsen, dels som tidigare
ordförande och dels som styrelseledamot.

§ 20

Stig-Göran Karlsson tackade alla deltagare för dagen och avslutade mötet.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

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

.…………………………………
Stig-Göran Karlsson
Vice ordf.

…………………………………
Birgitta Larsson
Justeringsperson

