FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 21 maj 2019 kl 18.00 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

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

§ 21

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 22

Dagordningen godkändes.

§ 23

Genomgång av tidigare protokoll, dvs protokollet från årsmötet den 7 april,
konstituerande protokoll och styrelseprotokoll från den 5 mars.

§ 24

Aktuell ekonomi. Lotta C. rapporterade att räkenskaperna är under kontroll
och ser bra ut och att föreningen har 323 medlemmar, samt att
deklarationen är inlämnad.

§ 25

Kvickbadhuset. Trots möte med kommunrepresentanter, så har herrtrappan
inte tagits bort, den upphissbara trappan inte installerats eller några andra
insatser åtgärdats. Förutom att 2 – 3 bräder på däcket bytts ut och en del
ribbor målats. Med anledning av detta kommer Claes att ta kontakt med
kommunrepresentanten. Hög tid för insatser, eftersom ungdomar har börjat
invadera soldäcket, till förtret för bastubadare. Styrelsen överväger att
informera lokalpressen om ”buslivet”, om inte kommunen agerar i de
överenskomna åtaganden som gjorts. Sprickor i mattan i bastun har noterats
och detta kommer att åtgärdas inom kort. Föreningen önskar ytterligare
nycklar till bastun och dessa kommer att levereras, men det tar tid. Tills dess
kommer en tag att ligga i ett förseglat kuvert i Kvickkiosken för styrelsens
räkning.
Förslag/önskemål om öppettider som inlämnades vid årsmötet den 7 april.
Tiderna som beslutas gäller höst- och vintersäsongen
Tisd. kl 15:00 – 18:00 damer och sambastu kl 18:00 – 20:00
Onsd. kl 15.00 – 18:00 herrar och sambastu kl 18:00 – 20:00
Torsd. kl 08:00 – 10:00 sambastu och kl 16:00 – 20:00 sambastu.
Sommartiden startar v. 23, dvs 4 juni till den 16 september med öppettider
tisd – fred kl 16:30 – 19:30, samt lörd och sön kl 08:00 – 11:00
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Önskemål/förfrågan om att tillhandahålla badrockar, vilket Claes undersöker
hur vi bäst tillgodoser. Han kontaktar Jörgen, angående mallen som ska
broderas.
Beslutas också att ”röda vardagar” och storhelgsaftnar är bastun öppen kl
08:00 – 12:00. Information om detta kommer på bastuns hemsida.
§ 26

Marknadsföring/hemsidan. Fortfarande bekymmersamt med hemsidans, i
synnerhet v.g. bilder, men text fungerar bra.

§ 27

Bastuvärdsorganisationen. Lotta T, som ansvarar för värdskapet på
torsdagar har problem, eftersom det saknas värdar denna veckodag. För
övrigt är värdorganisationen under kontroll.

§ 28

Bokningstelefonen. Totalt 43 bokningar from 1 jan – 31 maj. Hotellet har
hitintills inte nyttjat sin stående lördagsbokning. Stig-Göran är bortrest i ca 5
veckor, men kan förhoppningsvis ersättas av Gunnar v.g. igångsättning av
aggregatet. För säkerhets skull får ytterligare styrelsemedlemmar information
om hur systemet fungerar. För att ytterligare säkra upp, får Lotta 10 taggar
som reserv till medlemmar, under tiden som Stig-Göran är bortrest.

§ 29

Övrigt. De justerade och godkända stadgarna är mailade till styrelsen. City
Gross behöver uppgifter om styrelsens nuvarande medlemmar och
uppgifterna i deras blankett fylldes i. Diskussion om att installera
automatiskt lås i dörrarna till soldäcket, vilket väsentligt skulle öka
säkerheten. Frågan är vem som tar på sig kostnaden för detta; föreningen
eller fastighetsägaren? Tills detta löses skall ett anslag på respektive dörrar
sättas upp, med en påminnelse om att dörrarna skall låsas. Eva ombesörjer
anslag. Den 3 juni har Gunnar inte möjlighet att ombesörja måndagsstädningen och en bastuvärd har åtagit sig detta.

§ 30

Nästa styrelsemöte tisdag den 11 juli kl 18:00 på Hamnkrogen.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

…………………………………
Per Lindblad
Ordf.
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