FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträden den 16 november 2020 kl 18.30
på Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Claes Adolfsson, ordf.
Stig-Göran Karlsson, vice ordf.
Lotta Carlström, kassör
Eva Jönsson, sekr.
Ulf Tufvesson
Lotta Tufvesson
Christian Lassen
Daniel Hallin

§ 77

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 78

Dagordningen godkändes.

§ 79

Genomgång av föregående protokoll.

§ 80

Aktuell ekonomi. Lotta C informerade att den justerade budgeten håller och
är något bättre än väntat.
Högst åtta personer får träffas, enl. nya rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Därav diskussion om det är ekonomiskt hållbart att
hålla öppet för högst åtta gäster. Styrelsen konstaterar att detta är att
föredra, om alternativet är att stänga ner. Lotta C ska kontaktar kommunen
för att ev. få tillgång till/söka ekonomiskt stöd för verksamheten under
Coronapandemin.

§ 81

Kvickbadhuset. Christian har undersökt möjligheten att montera stöd/räcke
i bastun vid draperiet. Visade en ritning på montering av en tross, som ett
alternativ till räcke. Beslutade att avvakta detta tills vidare, då det inte
upplevs som en tillräckligt bra åtgärd.

§ 82

Marknadsföring/hemsidan. Lotta C skriver ett inlägg på hemsidan och
Facebook som gäller from 16 november, med information och uppmaningar
att uppträda ”Corona-säker” i bastun. Bl.a. uppmanas att hålla avstånd och
inte trängas, att hålla god handhygien, att högsta antal gäster är åtta (8),
besökstiden är en (1) timme, samt inget insläpp 30 minuter före
stängningstid. Lotta T har meddelat uppfattningen att föreningen borde
stänga ner bastuverksamheten, eftersom virusspridningen är kännbar nu
också i Höganäs. Övriga i styrelsen väljer en öppen bastu, men med
ovanstående begränsningar.
Bastun hålls stängd för allmänheten juldagen och nyårsdagen, men är öppen
för uthyrning.
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§ 83

Bastuvärdsorganisationen. Värdskapet fungerar bra, detta trots att ett par
värdar avsagt sig värdskapet under pandemin. En gäst är intresserad av att bli
värd och hänvisas till Lotta T.

§ 84

Bokningstelefonen. Av nio bokningar under november månad är sex
avbokade.

§ 85

Övrigt. Claes har varit i kontakt med kommunföreträdare, dvs John Nielsen,
Anneli Sjöborg och Kalle Svensson. Syftet är att planera och förbereda inför
sommaren 2021. Möte är bokat till den 23 mars 2021 och Claes, Stig-Göran
och Christian deltar i mötet för bastuns räkning.
Daniel Hallin har avsagt sig uppdraget i styrelsen. Avvaktar ev. ersättare till
årsmötet.

§ 86

Nästa styrelsemöte den 14 december kl 18.30 på Hamnkrogen.

………………………………
Eva Jönsson
Sekreterare

……………………………………
Claes Adolfsson
Ordförande

