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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET DEN 7 APRIL 2019 PÅ 
HAMNKROGEN I HÖGANÄS 
 

 

NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 

 
27 medlemmar 
                                                                                                                           

 
 
 
Per Lindblad, ordf. 

Stig-Göran Karlsson, vice ordf.  
Lotta Carlström, kassör 
Eva Jönsson, sekr.  

 

Ulf Tufvesson  
Lotta Tufvesson  

Claes Adolfsson  
                                                                 Daniel Hallin 

 
  
  
  

 
 
§ 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 Christian Lassen och Michael Brabäck. 
 
§ 6 Kallelse till/utlysning av årsmötet 2019 har skett via annonsering på 

föreningens hemsida, anslag i bastun och genom annons i HD under 
Föreningar/Höganäs. Mötet ansåg därmed behörigt utlyst. 

 
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs av Stig-Göran 

Karlsson och av Lotta Carlström. Handlingarna bifogas detta protokoll. 
 Stig-Göran Karlsson informerade om kommunens åtgärder, bl.a. har trasiga 

golvbräder, skivor samt ribbor ersatts. Trappan på herrsidan kommer att tas 
upp under sommaren och en höj- och sänkbar trappa kommer att installerats. 
Handlingar bifogas protokollet. 

 
§ 8 Då inga revisorer hade möjlighet att närvara vid årsmötet, informerade 

Lotta Carlström om deras samtal och uppfattningar. Revisorerna anser att 
styrelsens protokoll och räkenskaper är väl förda och föreningens 
inkomster och utgifter styrks av verifikationer, kvitton och bankbesked. 
Föreningen har 377 medlemmar. Många betalar via swish och köper 
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halvårskort som gäller okt – mars istället för helårskort. Föreningen har ett 
rörligt pris el-pris på ca 1.50 kr/Kwh och städkostnaden har minskat. 

 
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Lotta Carlström presenterade förslag till budget för 2019, vilket antogs av 

årsmötet. Ett tidigare förslag från revisorerna för att höja intäkterna genom 
flera sponsorer är uppfyllt, vilket ger en intäkt på 30.000 kr vilket är en 
fördubbling. Swish-priset är omförhandlat till 0.50 kr/swish och 
bastubokningarna har ökat. Handlingarna bifogas protokollet.  

 
§ 11 Fastställande av taxor och avgifter för 2019, vilket innebär att taxor och 

avgifter kvarstår oförändrat. 
 
§ 12 Förslag från styrelsen. Förslag till förändringar av stadgarna togs upp vid 

årsmötet 2018 och vid ett extra årsmöte den 23 september 2018. 
Förändringarna, som gicks igenom, gällde paragraferna 1, 2, 6, 7 och 8 och 
dessa godkändes vid dagens årsmöte. 

 
§ 13 Förslag från medlemmarna. Önskemål om schemaförändring; enbart damer 

tisdagar kl 15-20 och enbart herrar onsdagar kl 15-20, samt draperilöst på 
torsdag morgon. Styrelsen har mandat och fattar beslut om ev. schema-
förändringar och har ett krav från kommunen på ytterligare fyra 
timmarsöppet/vecka under sommarmånaderna. Ytterligare ett förslag gäller 
att öppettiderna på röda vardagar ändras från eftermiddagar till förmiddagar.  

 En förfrågan/önskemål om att kunna köpa badrockar via föreningen. 
Styrelsen undersöker detta, liksom övriga önskemål och återkommer med 
svar. 

 
§14 Fastställande av åtta (8) ledamöter i styrelsen. 
 
§ 15  Till styrelseordförande omvaldes Per Lindblad. 
 
§ 16  Till Styrelseledamöter omvaldes samtliga i styrelsen, dvs Stig-Göran 

Karlsson vice ordförande, Lotta Carlström kassör, Eva Jönsson sekreterare, 
Ulf Tufvesson, Lotta Tufvesson, Claes Adolfsson och Daniel Hallin 

 
§ 17 Till revisorer omvaldes Hans Nilsson och Björn Österberg.  
 
§ 18 Till valberedningen valdes Bertil Carlström som sammankallande, samt Mats 

Liljeblad och Christer Carlström. 
 
§ 19 Övriga ärenden. Anslaget i bastun ”Om något händer …”, där det hänvisas 

till Per och/eller Stig-Göran. Mötesdeltagare ansåg att ytterligare namn 
behövs, då dessa två inte alltid är anträffbara. Styrelsen tar detta till sig och 
ytterligare namnförslag kommer. 

 Ytterligare en värd skulle behövas på torsdag kvällar enligt Lotta T. Tyvärr 
inget förslag, men Lotta T kan kanske lösa behovet ändå. 
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§ 20 Stig-Göran Karlsson tackade alla deltagare för dagen och mötet avslutades 

med kaffe och liten kaka. 
 
 
 
 
 
………………………………                             ………………………………… 
Eva Jönsson                                                Stig-Göran Karlsson 
Sekr.                                                            Vice ordf. 
 
 
 
 
 
 
………………………………                               ……………………………….. 
Christian Lassen                         Michael Brabeck  
Justeringsperson                                          Justeringsperson 
 
  

 
 
 
 
  
  
 


