FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 20 augusti 2018 kl 18.00 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Per Lindblad, ordf.
Stig-Göran Karlsson, vice ordf.
Eva Jönsson, sekr.
Lotta Carlström, kassör
Ulf Tufvesson
Lotta Carlström
Claes Adolfsson
Daniel Hallin

§ 172 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 173 Dagordningen godkändes.
§ 174 Genomgång av föregående protokoll från den 21 maj, samt ”Ej
slutbehandlade frågor”.
§ 129 Aktuell ekonomi. Elkostnaden något dyrare jämfört med 2017. Det är inte
aktuellt att binda el-avtal än. Föreningens månatliga utgifter är ungefär 20000
kr/månad. Det har sålts färre medlemskort under sommaren, men föreningen
räknar med en ökning när hösten börjar. Föreningen har nu 346 medlemmar.
Enligt kassören är föreningen skyldig att deklarera.
Efter kontakt med banken, är swish-kostnaden nedsatt till 0.50 kr/swish.
§ 130 Kvickbadhuset. Diskussion om sommarens intrång och hur förhindra detta
kommande sommar.
Ett antal synpunkter framkom:
-

-

olika uppfattningar bland styrelsemedlemmar till inmontering av rejäla
grindar vid trapporna och/eller en upphissbar trappa. Oklart hur
fastighetsägaren ställer sig till detta
ett alternativ är att överlämna ansvaret till fastighetsägaren under tiden
1 maj – 31 augusti. Oklart hur fastighetsägaren ställer sig till detta och
även här olika uppfattningar bland styrelsemedlemmarna. Framkommer
också en oro om hur fastighetsägaren kommer att sköta om bastun och
hålla den i fint skick.
klart är att styrelsen kräver tydliga besked från fastighetsägaren om
bastuns skötsel, värdskap och hur öppettider skall hanteras under
kommande sommar, då det inte är möjligt för styrelsen att hantera det
busliv och förstörelse som varit under innevarande sommar
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-

uthyrning till sällskap är en viktig del av bastuns renommé och om detta
minskar pga buslivet, förlorar föreningen en viktig inkomstkälla
om fastighetsägaren inte kan erbjuda eller komma med tydliga åtgärder
för hjälp och stöd, kan föreningen inte längre ansvara för
bastubyggnaden, bastubadare och värdarna. Detta kan innebära att
föreningen upplöses och att bastuverksamheten lämnas över till
fastighetsägaren
beslutar att alla skador rapporteras och att föreningen kräver en
återkoppling från fastighetsägaren att ärendet noterats och kommer att
åtgärdas
beslutar att föreningen bokar ett möte med fastighetsägaren om
ovanstående punkter och framtida somrar. Per kontaktar fastighetsägaren
för detta. Förutom Per, deltar också Claes och Eva vid mötet.

Beslutar extra årsmöte till den 23 september kl 15.00 och att mötet hålls på
Hamnkrogen. En viktig del i mötet blir genomgång/beslut om justering av
nuvarande stadgar. Därför viktigt att styrelsen enas om förändringarna.
Efter årsmötet erbjuds bastuvärdarna att stanna kvar och bjuds på en lättare
måltid.
Beslutas att glasdörren på damsidan ”frostas”.
Framkommer att det saknas ett antal nycklar till bastun. Har fastighetsägaren
kanske dessa? En fråga att tas upp vid det kommande mötet.
§ 131 Marknadsföring/hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras av ordförande
med viss assistans. Konstateras är hemsidan är välbesökt och framförallt vår
Facebookssida.
§ 132 Bastuvärdsorganisationen. Under sommaren har bastun varit uthyrd vid ett
antal tillfällen. De flesta har blivit störda av ungdomar, men ingen har
avbokat utan fullföljt sin bokningstid. Sju uthyrningar anmälda vid dags dato
och fler kommer förhoppningsvis när hösten börjar märkas. När bastun är
uthyrd är det inte acceptabelt att bastuvärdar utnyttjar bastun, varken
bastun, duschar eller soldäck. Föreningen är i behov av ytterligare några
bastuvärdar. En liten ”flirt” med några av de yngre bastubadarna kan bli
aktuell.
§ 133 Bokningstelefonen. Lotta önskar att alla bokningar går via bokningstelefonen
och inte via mailen.
§ 134 Övrigt. Förslag från Claes om att kontakta Höganäs bolaget för ev. sponsring
och därmed ett antal badkort som de anställda kan nyttja.
Diskussion om öppettider under höstlovet (v. 44) och därmed kontakt med
Janne Eneroth dock inget beslut.
§ 135 Nästa styrelsemöte tisdag den 18 september kl 18.00 på Hamnkrogen.
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