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§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
§ 2 Dagordningen godkändes.  
 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll. 
 
§ 4 Aktuell ekonomi. Den ekonomiska sammanställningen från Lotta C. visar 

att föreningen gick med plus 15147 kr trots att bastun varit stängd i åtskilliga 
månader. Elräkningen för december slutade på 10432 kr. Elen för november 
och december betalas först i januari och februari 2021. 382 medlemmar för 
2020.  

 En uppgift från Lotta som ”föll bort” vid förra protokollet: ”Lotta skickade 
påminnelse till inbetalning av medlemsavgiften för 2021 och då framförallt 
till personer med badkort, så att dessa också gäller för 2021.” 

 
§ 5 Kvickbadhuset. Gunnar har tillverkat ytterligare en pall i samma goda 

kvalitet. Claes informerade om att föreningen inte är berättigad till något 
Corona-bidrag, då detta i huvudsak vänder sig till ungdomsverksamhet. 

 Bastun är fortfarande helt stängd, förutom för uthyrning, och då för högst 
åtta personer. För övrigt håller föreningen sig uppdaterad med FHM:s 
riktlinjer och rekommendationer. 

 
§ 6 Marknadsföring/hemsidan. Hemsidan uppdateras regelbundet när nya 

riktlinjer aviseras från FMH. 
 
§ 7 Bastuvärdsorganisationen. Inget nytt att tillföra. 
 
§ 8 Bokningstelefonen. Även under januari kommer det in många bokningar.  
 2019 bokades bastun vid 96 tillfällen och för 2020 blev det 77 tillfällen. Ett 

hyfsat resultat då bastun periodvis varit helt stängd. Personalen i 
Kvickkiosken är till mycket god hjälp v.g. lämning och hämtning av 
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hyresdokument och taggar. Beslutar därför att uppmärksamma detta med en 
liten gåva. Eva ordnar. 

 
§ 9  Övrigt. Delar av styrelsen träffar kommunföreträdare den 23 mars, för att gå 

igenom åtgärdslistan. Troligen blir det Claes, Stig-Göran och Christian som 
närvarar. Högt på listan står ”rörelsedetektor”, som lyser upp bastubryggan 
vid intrång, men också plåtskivor runt däcket ses som angelägna åtgärder för 
att förhindra skadegörelse. 

 Vid nästa möte skall datum för årsmöte beslutas. Datum för årsmöte 2020 
var mycket sent på året, men enligt stadgarna § 3 skall mötet hållas  

 ”… senast innan utgången av maj.” 
  
§ 10 Nästa styrelsemöte den 15 februari 2021 kl 18:00 på Hamnkrogen.  
 
  
 
  

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


