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§ 136 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 137 Dagordningen godkändes.
§ 138 Genomgång av föregående protokoll från den 21 maj, samt ”Ej
slutbehandlade frågor”.
§ 139 Aktuell ekonomi. Ingen rusning till nya badkort, men vi utgår från att det
kommer när höstvädret blir mer påtagligt. Lotta C justerat elkostnaden för
augusti, efter en avbrottsersättning på 3157 kr, vilket innebär att fakturan
slutade på 3446 kr. Föreningen har nu 361 betalande medlemmar. Ett
meddelat strömavbrott den 27 september kl 07.15-08.15 kommer
förmodligen att drabba bastun. Lotta C kollar detta. Enas om att dela ut fler
gratisbiljetter till bastu. Detta för att locka fler badare/medlemmar till
föreningen. Restaurang Bryggan kan vara en presumtiv sponsor. Beslutar om
att lägga ett av de kommande styrelsemöten där, för att eventuellt öka
intresset. City Gross-kvitto för mars-augusti inlämnade och slutsumman blev
378119 kr.
§ 140 Kvickbadhuset. Pelle rapporterade om kommunikationen med kommunen
angående det önskade samarbetet. Trots påtryckning har inget konkret
framkommit, mer än att en ”tjänstemannagrupp” bildats för att ta sig an
problemen. Hur denna grupp ska arbeta och vem som ingår är oklart i
nuläget. Ny kontakt innan bastuvärdsträffen skall tas. Genomgång av
styrelsens justering av stadgarna inför det extra medlemsmötet den 23
september.
Frostning av bastudörren på damsidan är klar. Önskemål framkommit om
samma på herrsidan, vilket kommer att åtgärdas.
Oklar hur ”värdledarna” har informerat ut till värdarna om den kommande
värdträffen. Om det funnits brister och/eller oklarheter om ansvaret, måste
besked om ansvar förtydligas.
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§ 141 Marknadsföring/hemsidan. Fortfarande många inlägg på Facebooksidan
Diskussion och funderingar angående sponsortavlans design och vem som
kan vara behjälplig i att ta fram ett tilltalande alternativ till den befintliga.
Pelle undersöker ett företag som eventuellt kan vara behjälpliga.
§ 142 Bastuvärdsorganisationen. Nya scheman för bastuvärdarna är utskickade.
Ingen brist på värdar. Lotta T kommer att tacka värdarna för deras insatser
på träffen den 23 september.
§ 143 Bokningstelefonen. Bastun är bokad vid nio tillfällen under hösten. P.g.a.
studier har Lotta T svårt att hinna med bokningstelefonen och kan behöva
avlösning i detta. Eva tar över vid behov.
§ 144 Övrigt. Vecka 44 är det höstlov och Lotta T kontaktar Janne Eneroth för
erbjudande om öppet för ungdomar under hans överinseende. Genomgång
av öppettider under jul- och nyårshelgen. Jul- och nyårsafton infaller båda på
en måndag, men bastun hålls öppen kl 08.00-11.00 dessa två dagar. Övriga
helgdagar är bastun öppen enligt schema.
§ 145 Nästa styrelsemöte torsdag den 4 oktober kl 18.00 på Hamnkrogen.
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