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Extra styrelsemöte den 6 oktober 2020. Mötet hölls i 
bastun.  
 

 

NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 

 
 

 

Claes Adolfsson, ordf.  
Stig-Göran Karlsson, vice ordf. 
Lotta Carlström, kassör  

 

Eva Jönsson, sekr.  
Ulf Tufvesson  
Lotta Tufvesson 
Daniel Hallin 

 

Christian Lassen  
  
  

 
 
§ 61 Extramötet sammankallat med syfte att planera och besluta för utökade 

öppningstider.  
 
§ 62 Huvudpunkter under mötet var: öppettider, antal värdar och antal gäster
  
§ 63 Beslut på nya öppettider:   

 onsdagar kl 15.00 - 19:00, fredagar kl 16:00 – 20:00 och söndagar  
kl 08:00 – 12:00.  
 Respektive tider delas i två pass dvs onsdagar kl 15:00 – 17:00 + 17:00 - 
19:00, fredagar kl 16:00 - 18:00 + 18:00 – 20:00, söndagar kl 08:00 – 10:00 + 
10:00 – 12:00. Samtliga pass är sambastu. 
 Schemaförändringen startar vecka 42, dvs onsdag den 14 oktober. 

 
§ 64 Ovanstående uppdelning av två pass per respektive öppettider, görs för att 

underlätta för värdar. Med utökade öppettider krävs fler värdar och Lotta C. 
skriver därför ett ”upprop” på hemsidan riktat till alla medlemmarna. 

 
§ 65 Beslutar att öka antalet bastugäster till 25, med motivering att varje 

bastugäst har ett eget ansvar att agera Corona-säkert. Tue ordnar extra 
”nummerlappar”. 

 
§ 66 Beroende på hur tillgång till bastuvärdar blir, finns planer att ytterligare 

utöka öppettiderna. För återgång till ordinarie tisdags- och onsdagsöppet 
(dvs herr- och damindelning) krävs att herrtrappan sätts upp och att draperi 
kommer på plats. P.g.a. nuvarande brist på värdar, mailar Lotta C till alla 
medlemmar, om att bastuvärdar sökes. 

 Christian undersöker hur tillgången på värdar ser ut för torsdagar och 
lördagar.  
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§ 67 Christian kontaktar kommunen angående herrtrappan. Om och när värdar, 

trappa och draperi är på plats, finns förutsättningar att även öppna upp för 
tisdag, torsdagar och lördagar. Den upphisbara trappan kommer from nu att 
vara helt nerhissad.  

  
 
  
 
  

………………………………                        …………………………………… 
Eva Jönsson                                             Claes Adolfsson 
Sekreterare                                               Ordförande 

 
 
 
  
  
 


