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Styrelsesammanträde den 12 maj 2020 kl 18.00 på
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§ 31

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 32

Dagordningen godkändes.

§ 33

Genomgång av föregående protokoll från den 14 april, samt ”Ej
slutbehandlade frågor”.

§ 34

Aktuell ekonomi. Föreningen saknar intäkter pga Covid-19. Därför
tillsvidare enbart kostnader. Medlemsantalet är 347 st. Kassören har
fakturerat Höganäs energi 7000 kr för sponsring.

§ 35

Kvickbadhuset. De flesta medlemmar uttalar sitt stöd för styrelsens beslut
att hålla bastun stängd under Covid-19-perioden.
Per och Claes har haft ett uppföljningsmöte med representanter för Höganäs
kommun och diskuterat förra sommarens (2019) insatser, vilka föll väl ut.
Föreningens önskemål om reducerad hyra under Covid-19 accepterades inte.
Kommunen erbjöd uppskov med hyran, men detta är inget alternativ för
föreningen. Kommunen kommer att montera en lättmetallstege på
herrsidan, som lätt kan tas upp under sommaren. Schemaläggningen
diskuterades och kommunens inställning är att bastun hålls öppen för
allmänheten alla dagar (förutom måndagar) och inte någon utökning av
separerade tider för herr- och dambad.
Stig-Göran har fått ett segel som provades som draperi i bastun. Detta var
tyvärr för stort och otympligt. Eftersom draperi i bastun är prioriterat,
beslutades därför att föreningen köper in ett antal lätta duschdraperier för
detta ändamål.

§ 36

Marknadsföring/hemsidan. Som tidigare välfungerande och speciellt
Facebook som har många inlägg.
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§ 37

Bastuvärdsorganisationen. Ingen förändring av schemat, dvs samma
öppettider gäller. Sommarschemat startar den 2 juni. Per skriver ett brev, att
skicka ut till värdar, med hopp om att alla återkommer/blir kvar. Detta för att
vara beredda när Covid-19-perioden är överstånden.

§ 38

Bokningstelefonen. Diskuterades om bastun skall öppnas för uthyrning.
Beslutades att den möjligheten fortsättningsvis hålls stängd.

§ 39

Övrigt. Verksamhetsberättelse och bokslut är klara. Per kontrollerar med
revisorerna om dessa ska skickas ut innan årsmötet.

§

Nästa styrelsemöte den 16 juni.
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