FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 14 april 2020 kl 18.00 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Per Lindblad, ordf.
Stig-Göran Karlsson, vice ordf.
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 och godkännande av protokoll, samt ”Ej slutbehandlat” från
den 14 januari.

§ 24

Aktuell ekonomi. Kassören rapporterar att ”det ser bra ut”, trots stängning
och väldigt lite uthyrning. Beslut på att budgeten för 2020 ligger kvar.
Föreningen har fasta kostnader på 12 000 kr/månad. Föreningen har 346
betalande medlemmar. Frågan om ”hyresrabatt” ska tas upp med kommunen
på uppföljningsmötet 27 april.

§ 25

Kvickbadhuset. Trots stängning, så har det varit många positiva röster i
ärendet. Avvaktar ändring av beslut till nästa styrelsemöte.
Ordföranden och Claes har möte med kommunen 27 april. Där kommer man
att prata om förra sommaren, kommande sommar och utrustning (stege mm).
Badkorten är frysta tillsvidare.
Årsmötet skjuts upp tillsvidare. Beslut om detta tas igen på nästa
styrelsemöte. Ordföranden meddelar Hamnkrogen.

§ 26

Marknadsföring/hemsidan. Inget nytt att förmedla. Hemsidan och Facebook
fungerar superbra.

§ 27

Bastuvärdsorganisationen. Fortfarande brist på värdar tisdagar.
Ordföranden lägger ut information gällande detta problem. Får vi inte in fler
tisdagsvärdar, så kan det bli fråga om ”sambastu” året runt. Ordföranden
skriver också ett välformulerat brev som Lotta C mejlar ut till alla
medlemmar.
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§ 28

Bokningstelefonen. Eftersom vi stängt bastun även för uthyrning, så är det
naturligtvis ett stort tapp ekonomiskt. Beslut om öppnande tas vidare på
nästa styrelsemöte.

§ 29

Övrigt. Något man kallar ”Soffbastu”, vilket är vår motsvarighet till idrottens
”Soffbiljett” skulle kanske prövas. Ordföranden och Claes tar fram en mall för
påseende.

§ 30 Nästa styrelsemöte den 12 maj kl 18:00 på Hamnkrogen.

………………………………
Claes Adolfsson
Vikarierande Sekr.

…………………………………
Per Lindblad
Ordförande

