FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 14 januari 2020 kl 18.00 hos
Lotta och Bertil Carlström i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Per Lindblad, ordf.
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Eva Jönsson, sekr.
Ulf Tufvesson
Lotta Tufvesson
Claes Adolfsson
Daniel Hallin

§1

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Genomgång och godkännande av protokoll från den 12 december och ”Ej
slutbehandlat”.

§4

Aktuell ekonomi. Lotta C rapporterar om ett mycket bra resultat på ca
+ 70.000 kr. Avgiften 50 kr/bad behålls, liksom övriga priser. Swishkostnaden minskad till 1 kr/swish. 130 badkort sålda.
50.000 kr överförs till Resursbank och deklarationen är godkänd.

§5

Kvickbadhuset. I nuläget inga förändringar v.g. öppettider i bastun.
Eventuella förändringar kan ske först efter årsmötet. Diskussion om
ytterdörren ska vara låst eller inte på tisdagar. Då det finns lås på
omklädningsdörrarna (Per kontaktar Gunnar för uppsättning av lås även på
herrarnas omklädningsrum), ska ytterdörren vara olåst. Detta bl.a. efter en
händelse då ingen öppnade den låsta ytterdörren, trots påringning av en
medlem med badkort. Per skriver information om detta, som vidarebefordras
av Lotta T. Även draperiets vara eller icke vara, hänskjuts till årsmötet.
Översyn av funktionstaggarna. Tre kategorier är aktuella; för styrelsen,
värdar och medlemmar.
Öppettider under påskhelgen: Långfredagen den 10/4 öppet 08:00 - 12:00 +
15:00 - 20:00 (en värd och en städning). Övriga påskdagar enligt ordinarie
schema. Valborg (torsdag) 30/4 öppet 08:00 - 10:00 + 15:00 -18:00. Första maj
enligt ordinarie fredagstid.
Beslutas att en medlem får 10 gratisbiljetter att ”lobba” för bastun.

§6

Marknadsföring/hemsidan. Som vanligt många och positiva inlägg på
Facebook och välbesökt. Hemsidan i stort sett under kontroll. Lotta C har löst
problemet med felaktigheterna på Google för Kvickbadets Kallbadhus.
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§7

Bastuvärdsorganisationen. P.g.a brist, finns det i nuläget enbart en värd på
tisdagstiderna; 3/3, 31/3, 21/4, 19/5. Sommarschemat beslutas för tiden 2/6
– 22/9.

§8

Bokningstelefonen. Många bokningar under jul- och nyårshelgerna och totalt
under året 96 bokningar. Lotta T tar tillfälligt över bokningstelefonen 18 - 25
januari.

§9

Övrigt. Lotta C tar över uppgiften med badkorten, under tiden ordförande är
bortrest, dvs 25 jan – 25 april.

§ 10

Nästa styrelsemöte inte bestämt, då ordförande ersätts av vice ordförande
och denne inte närvarade vid dagens möte.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

…………………………………
Per Lindblad
Ordf.

