FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträden den 22 oktober 2020 kl 19:00 på
Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

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

§ 68

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 69

Dagordningen godkändes

§ 70

Genomgång av föregående protokoll.

§ 71

Aktuell ekonomi. Lotta C. har upprättat en justerad budget utifrån den
rådande Covid-19 situationen. Lotta har också skickat in en Corona-relaterad
ansökan om föreningsbidrag från kommunen. Detta på grund av förlorade
intäkter under pandemin. Attestrutin är upprättad som innebär att
föreningens kassör har rätt att attestera kostnader för lokalhyra, el, vatten
och städning, samt övriga kostnader understigande 5000 kr.
Restaurang Bryggan har valt att avsluta sin sponsring av Kvickbadhuset.

§ 72

Kvickbadhuset. Felen på bastuaggregaten är avhjälpta.
Synpunkter inkommit v.g. dålig avrinning i bl.a. vaskar och duschar. Tyvärr
inget att göra åt enligt Stig-Göran. Information om detta skickar Lotta T. ut
till värdarna.
Christian informerar om att en upphissbar trappa till herrsidan är inköpt.
Oklart när den levereras, men monteras förhoppningsvis i god tid inför
sommaren 2021.
Öppettider och antal gäster diskuterades. Beslutar att nuvarande schema och
gäster står fast tills vidare. Christian L. reserverade sig mot antalet (20) gäster
vid vissa öppettider.
Christian tar kontakt med Gunnar Lindstrand för att återinföra städning
varje måndag.
Beslutar att undersöka om montering av ledstänger/räcken i bastun är
möjlig. För att underlätta tillgängligheten i hela bastun, bör ledstänger
monteras vid respektive vägg, samt vid vardera sida av draperiet. Christian
Lassen åtar sig att undersöka detta.
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Stig-Göran och Ulf kommer att montera upp keramik-måsarna.
§ 73

Marknadsföring/hemsidan. Fungerar bra – inget nytt att informera, enligt
Lotta C, som övertagit uppgiften efter förre ordföranden.

§ 74

Bastuvärdsorganisationen. Målet är att återgå till ordinarie schema. För att
lyckas med detta återstår det en del tider att lösa. Lotta T arbetar med detta.
Lotta T går också ut med information till värdarna, om att ringklockan måste
tas in och hur man handskas med mattorna.

§ 75

Bokningstelefonen. Eva informerade om antalet bokningar för årets tre sista
månader. Vid dags datum totalt 26 bokningar, att jämföra med 40 bokningar
för sista kvartalet 2019.

§ 76

Övrigt. Claes tar kontakt med kommunen, med syfte att i god tid planera för
åtgärder inför sommaren. Ett önskemål från föreningen är att ”isberget” åter
kommer på plats.

§ 76

Nästa styrelsemöte den16 november kl 18:30 på Hamnkrogen.

………………………………
Eva Jönsson
Sekreterare

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

