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          PROTOKOLL 

    
Styrelsesammanträde den 22 augusti 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  
  
  

 
 
§ 31 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
   
§ 32 Dagordningen godkändes. 
 
§ 33 Genomgång av föregående protokoll från den 21 maj. 
 
§ 34 Aktuell ekonomi. Hotellet har valt att avsluta sponsringen, med anledning 

av att deras gäster inte visat något intresse för bastubad. Detta innebär att de 
”förbokade” lördagstiderna stryks. Ang. sponsring av Höganäs Hem, 
kommer ordförande att kontakta VD:n, då inget svar därifrån kommit på 
tidigare avsänt brev. Färre antal badkort sålda, jämfört med 2018. 
Städkostnaden ökat med ca 5000kr på årsbasis. 

 Föreningen har idag 332 medlemmar.   
 
§ 35 Kvickbadhuset. Diskussion om var ”akutnyckeln” skall förvaras. Måste vara 

en tillgänglig plats och Claes tar på sig att kontakta en centralt belägen 
bensinmack ang. detta.  

 Efter några smärre justeringar har den upphissbara trappan har fungerat 
utmärkt. Förutom några få incidenter i början av sommaren, har det inte 
förekommit något ”busliv” på soldäcket. Per och Claes kontaktar Herman 
Crispin, för en utvärdering av sommaren och de åtgärder som gjorts. Ang. 
trappan på herrsidan, så kommer Per att kontakta John Nilsson om detta.  

 Byggnadsställningar har börjat uppföras, eftersom bastubyggnaden kommer 
att målas. Tyvärr har föreningen inte fått någon information om detta från 
fastighetsägaren (dvs Höganäs kommun) och vi vet därför inte när 
målningsarbetet startar, eller vilken påverkan det kan har på öppettider och 
bokningar. Information om målningsarbete kommer att läggs in på hemsidan 
och face-book-sidan. 

 Vid bastuvärdsträffen på Hamnkrogen den 15 september finns inga direkta 
nyheter att ta upp och träffen blir därför ett ”rent nöje”. Det dukas ”lång-



          FÖRENINGEN KVICKBADHUSET 
          PROTOKOLL 

    
bord” på bottenvåningen och styrelsen räknar med att 30-35 personer 
kommer. 

 Ett önskemål inkommit om att vinterschemat startar den 1 september. Detta 
fungerar inte pga att herrtrappan monteras först den 15 sept. Öppettider jul- 
och nyårshelgen; julafton, juldagen och nyårsafton öppet kl 08:00-12:00. 
Nyårsdagen (ons) stängt. 

 
§ 36 Marknadsföring/hemsidan. Per och Lotta C. arbetar vidare med hemsidan. 

Textavsnitten fungerar bra, men bildhanteringen är något svårarbetad. 
Facebook-sidan har som tidigare många läsare.  

 
§ 37 Bastuvärdsorganisationen. Värdorganisationen fungerar bra, men Lotta T. 

har fortfarande lite bekymmer på torsdagar, men en lösning verkar vara på 
gång.  

 
§ 38 Bokningstelefonen. Dessvärre inte mer än åtta bokningar under 

sommarmånaderna. Vid dagens datum är bastun bokad vid tio tillfällen inför 
höst-/vintersäsongen, varav två av bastuföreningar; en från Varberg och en 
från Bjärred. 

 
§ 39 Övrigt. Städskåpet ser trist och slarvigt ut – vad göra? En tanke är att slopa 

städskåpet och istället göra en draperiavbalkning i hörnet och där samla all 
städutrustning. Tekniker från kommunen har framfört synpunkter på oreda i 
teknikrummet. Per tar därför kontakt med Gunnar, för att städa ut allt som 
inte skall förvaras där. 

 
§ 40    Nästa styrelsemöte tisdag 24 september kl 18.00 på Hamnkrogen. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………                             ………………………………… 
Eva Jönsson                                                Per Lindblad 
Sekr.                                                            Ordf. 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
  
 


