FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 5 mars 2019 kl 18.00 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE
Stig-Göran Karlsson, vice ordf.
Lotta Carlström, kassör
Eva Jönsson, sekr.
Ulf Tufvesson
Lotta Tufvesson
Claes Adolfsson

FRÅNVARANDE
Per Lindblad, ordf.

Daniel Hallin

§ 186 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 187 Föreliggande dagordning godkändes.
§ 188 Genomgång av föregående protokoll och Ej slutbehandlade frågor.
§ 189 Aktuell ekonomi. Konstateras att färre badkort sålts, vilket innebär ca 10000
kr mindre intäkt jmf med samma period 2018. Ekonomiredovisningen är klar
och godkänd av revisorerna inför årsmötet. Claes kontaktar el-leverantören
för justering/minskning av el-kostnaden. Nya taggar à 30 kr/st är inköpta.
Kvittoredovisningen till City Gross är inlämnad. Även här något sämre
resultat jmf med 2018. Funderingar på hur vi kan locka fler att lämna sina
kvitton. Dock inga
§ 190 Kvickbadhuset. Kommunfolk varit och måttat för ny stege. Föreningen har
synpunkter på monteringen och antal trappsteg, vilket kommer att framföras
vid träffen den 7/3. Claes tar kontakt direkt, så inget misstag görs innan vi
träffats och kommit överens om behovet. Draperiet har skadats och är
lämnat för lagning. En del sårskador beroende på snäckskalen på trappornas
undersida, vilket resulterat i stor åtgång på plåster. Stig-Göran ordnar nytt
förbandsmaterial.
§ 191 Marknadsföring/hemsidan. Bekymmer med uppdateringen av hemsidan.
Går för tillfället inte att uppdatera, men ”experten” jobbar vidare.
§ 192 Bastuvärdsorganisationen. Värd-behovet på torsdag morgnar diskuterades
och detta kommer att behandlas på årsmötet. F.ö. är allt under kontroll,
enligt Lotta T.
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§ 193 Bokningstelefonen. 20 bokningar under jan – feb. Beslutar att inbetalning
görs en vecka innan bokningstiden. Gäller både medlemsavgift och
bokningshyra. Besked om avbokning ska göras så tidigt som möjligt.
§ 194 Övrigt. Stig-Göran bokar Hamnkrogen inför årsmötet den 7 april.
Konstituerande möte följer direkt efter årsmötet. Lotta T informerar
värdarna och Eva ordnar annons i HD och anslag i bastun. Ny kvittobrevlåda
(låsbar) införskaffas. Eva åtar sig detta, liksom att inhandla ny städutrustning.
§ 195 Nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet.
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