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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET DEN 19 SEPTEMBER 2020 
PÅ HAMNKROGEN I HÖGANÄS  
 

 

NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 

 
31 medlemmar  
 
Per Lindblad, ordf. 

 

Stig-Göran Karlsson  
Lotta Carlström, kassör 
Eva Jönsson, sekr.  

 

Ulf Tufvesson  
 Lotta Tufvesson 
Claes Adolfsson  
 Daniel Hall 
  
  

 
 
§ 1 Föreningens ordförande Per Lindblad hälsade alla välkomna och öppnade 

mötet. 
 
§ 2 Till ordförande att leda dagens möte valdes Per Lindblad. 
   
§ 3 Föreliggande dagordning godkändes 
 
§ 4 Till sekreterare valdes Eva Jönsson 
 
§ 5 Till justeringspersoner valdes Per-Magnus Eriksson och Björn Österberg.  
 
§ 6 Kallelse till/utlysning av årsmötet 2020 har skett via annonsering på 

föreningens hemsida, Facebook, anslag i bastun samt annons i Helsingborgs 
Dagblad. 

 
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs av Per 

Lindblad och Lotta Carlström. Handlingarna bifogas detta protokoll.  
 Vid verksamhetsårets sluthade föreningen 388 medlemmar, vilket är något 

fler än förra året.  
 
§ 8 Lotta Carlström informerade om föreningens något ansträngda ekonomi, då 

bastun varit helt stängd under en längre period på grund av den rådande 
Covid -19 situationen. De två största utgifterna, dvs elektricitet och hyra har 
inte varit förhandlingsbara utan betalats oberoende den svåra situationen. 
Kommunen har visserligen erbjudit föreningen att ”skjuta” hyreskostnaden 
på framtiden, men föreningen har valt att inte anta detta erbjudande.  

 Bastun har varit helt stängd tom juli. I augusti öppnade bastun med tre 
dagar/vecka; onsdag kl 15-19, fredag kl 17-19 och söndag kl 09-11.  
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 De färre öppettiderna har inneburit en viss minskning v.g. städkostnad och 

vattenförbrukning. 
  
§ 9 Björn Österberg redovisade revisorernas uppfattning, vilka anser att 

styrelsens protokoll och räkenskaper är väl förda och att föreningens 
inkomster och utgifter styrks av verifikationer, kvitton och bankbesked. 

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§ 10   Lotta Carlström informerade om budgeten för 2020, som i dagsläget måste 

revideras utifrån rådande situation. Styrelsen återkommer därför med en 
reviderad budget för 2020.  

 
§ 11 Fastställande av taxor och avgifter för 2020, vilket innebär att taxor och 

avgifter kvarstår oförändrat.  
 
§ 12 Övriga förslag. Föreslås att föreningen ansöker om pengar från kommunen 

för bedriven friskvård, med motivering att bastubad skänker stort 
välbefinnande och upplevs av många som ren friskvård.  

 
§ 13 Förslag från medlemmar. Ett skriftligt förslag från Bertil Ziegler inkommit 

gällande förändrad öppettid för damer. Förslaget innebär öppet för damer på 
tisdagar och därmed öppet för herrar på onsdagar. Förslaget avslås, med 
hänvisning till kommunens krav på största möjliga tillgänglighet. 

 För närvarande är bastun öppen onsdag, fredag och söndag och då enbart 
sambastu. När Covid-19-situationen förhoppningsvis mildras, kommer 
styrelsen att se över schematider. Styrelsen kommer också att arbeta för att 
ett draperi av lämpligt material kommer på plats.   

 
§ 14  Fastställande av åtta (8) ledamöter i styrelsen. 
 
§ 15 Till ny styrelseordförande valdes Claes Adolfsson, då Per Lindblad avsagt 

sig uppdraget. 
 
§ 16 Till styrelseledamöter omvaldes samtliga i styrelsen, dvs Stig-Göran 

Karlsson vice ordförande, Lotta Carlström kassör, Eva Jönsson sekreterare, 
samt Ulf Tufvesson, Lotta Tufvesson och Daniel Hallin. Nyinvald till 
styrelsen är Christian Lassen. 

 
§ 17 Till revisorer valdes Anna Hjärpe och Östen Lundgren. 
 
§ 18 Till valberedningen valdes Bertil Carlström och Mats Liljeblad. 
 
§ 19 Övriga ärende. 
 Richard Nilsson undrade om vajerns hållbarhet för den höj- och sänkbara 

trappan och har även noterat att en sprint saknats. Denna är ersatt. Stig-
Göran påtar sig uppgiften att regelbundet kontrollera trappan. När 
kommunen monterat herrtrappan kommer den höj- och sänkbara trappan att 
vara helt nerfirad under vintersäsongen. 
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 Per Ekroth undrade varför det måste vara två värdar. Anser det vara ”slöseri 
med folk”. Anledningen är att säkerställa att endast 15 personer får vistas i 
bastun. Detta kommer att utvärderas vid nästkommande styrelsemöte.  

 Beslutas att alla värdar kommer in 30 min innan öppettid och övriga besökare 
först vid exakt klockslag. 

 
§ 20 Per Lindblad tackade alla deltagare för dagen och mötet avslutades.

  
  
 
 
 
 
 
 
………………………………                             ………………………………… 
Eva Jönsson                                                Per Lindblad 
Sekr.                                                            Ordf. 
 
 
 
 
 
………………………………                              ………………………………. 
Per-Magnus Eriksson              Björn Österberg  
Justeringsperson              Justeringsperson 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
  
 


