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NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 

 
 

 

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

 

Eva Jönsson, sekr.  
Ulf Tufvesson  
Lotta Tufvesson  
Christian Lassen  
 Daniel Hallin 
  

 
 
§ 87 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet, samt framförde  
 en hälsning till styrelsen från förre ordföraren Per Lindblad.  
 
§ 88 Dagordningen godkändes.  
 
§ 89 Genomgång av föregående protokoll. 
 
§ 90 Aktuell ekonomi. Minskade intäkter p.g.a. färre badande och många   

avbokade uthyrningar under hösten. Budgeten håller, men el-fakturan för 
november och december återstår att betala. Lotta C skickar ut påminnelse 
om inbetalning av årskort.  

 Claes gör ett nytt försök med att kontakta kommunen angående 
föreningsstöd i samband med nuvarande Coronapandemi.  

 Beslutar byta nuvarande mobilabonnemang till ett något billigare alternativ. 
 
§ 91 Kvickbadhuset. Christian visade en pall som Gunnar Lindstrand tillverkar. 

Detta är ett betydligt bättre alternativ för tillgänglighet, än de räcken som 
diskuterades vid förra mötet. Gunnar ombeds därför att tillverka ytterligare 
en pall.  

 Lotta T skickar ut information till värdarna bl.a. gällande att aggregatens 
starttid har justerats och att dörrarna mot däcket ska vara stängda under 
bastutid. Detta för att minska uppvärmningskostnaden. 

 Föreningen har fått synpunkter på den korta öppettiden på lördagar (kl 8:00 
– 10:00), vilket har sitt ursprung från ”Corona-stängningen” och inte för att få 
mer tid för bokningar.  

 Trettondagsdoppets tidigare arrangemang, dvs ”signaltuta” och 
glöggservering, ersätts av gratis sambastu för allmänheten kl 10:00 – 15:00. 

 
§ 92 Marknadsföring/hemsidan. Lotta C skriver ett inlägg på hemsidan och 

Facebook som gäller from 16 november, med information och uppmaningar 
att uppträda ”Corona-säkert” i bastun. Bl.a. uppmanas att hålla avstånd och 



          FÖRENINGEN KVICKBADHUSET 
          PROTOKOLL 

    
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. Bastun hålls stängd för allmänheten juldagen och nyårsdagen, 
men öppen för uthyrning. Detta är en punkt från förra protokollet, men 
som fortfarande gäller. 

 
§ 93 Bastuvärdsorganisationen. Värdskapet fungerar bra, förutom att torsdag 

eftermiddag saknar värdansvarig. 
 
§ 94 Bokningstelefonen. I princip fullbokat under jul- och nyårshelgerna. Många 

har varit tidigt ute och bokade redan i somras. Den 24, 25 26 och 27 
december är näst intill fullbokade, liksom nyårshelgen. 

 
§ 95  Övrigt. Diskussion om att låta Christian öppna bastun för morgonbadarna 

på bryggan. Resulterade i att majoriteten av styrelsen ansåg att detta går bra, 
men då enbart för omklädning och inte för att nyttja duschar och toalett. En 
del i detta beslut, är att Christian kan kontrollera att allt är låst och stängt 
efter uthyrning.  

 Inför mötet med kommunföreträdare har Christian gjort en lista med fem 
punkter; nya trappan, ”isberget och hopp-ring”, skivor runt däcket och 
rörelsedetektorer. Skydd runt aggregaten och ersätta trasiga lampor blev 
ytterligare punkter under mötet.  

 En ”syn”/genomgång av bastun kommer att göras av Stig-Göran tillsammans 
med Kalle Svensson från kommunen. Synpunkter inför detta lämnas till Stig-
Göran.  

 
§ 96 Nästa styrelsemöte den 18 januari 2021 kl 18:30 på Hamnkrogen.  
 
  
 
  

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


