FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträden den 15 mars 2021 kl 18.00
på Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

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

§ 21

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 22

Dagordningen godkändes.

§ 23

Genomgång av föregående protokoll.

§ 24

Aktuell ekonomi. Som tidigare noterats är föreningens inkomster helt
bestående av bokningsintäkter. För mars månad är det ca 80 bokningar
noterade och påskhelgen är redan fullbokad. En bra intäkt, men innebär
också hög elkostnad. Lotta C räknat ut att varje bokning ”kostar” ca 160 kr i
uppvärmning. Föreningen saknar många tidigare medlemmar, men en del nya
tillkommer i och med att medlemskap krävs för bokning. Resultatet för 2021
slutar på -32.600 kr. Kvittona till City Gross inlämnade.

§ 25

Kvickbadhuset. Christian visade runt medlemmar från Torekovs varmbadhus
som varit på studiebesök. De var mycket imponerade!
Uppmärksammats att nya insynsskydd behövs till damtrappan, samt att det
nya ledstångsskyddet på damtrappan har uppskattats av många.
Lotts C och Christian träffar kommunföreträdare den 23 mars, för att
diskutera listan med angelägna åtgärder. Listan har utökats med en punkt om
trasiga skarvar i golvmattan på damsidan. Dessa behöver svetsas för att
undvika fuktskador i golvet.

§ 26

Marknadsföring/hemsidan. Diskussion om att kunna boka bastun på
hemsida. Se nedan ”Bokningstelefonen”.

§ 27

Värdorganisationen. Christian tar över ansvaret för värdskapet efter Lotta T
och meddelar via mail alla gruppvärdar.

§ 28

Bokningstelefonen. Lotta T och Lotta C åtar sig att undersöka möjligheten att
boka bastun via hemsidan. Idag görs all bokning via mobil och varje ”bokare”
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får låna en tag. Med införandet av ny bokningsrutin följer att ytterdörren
behöver utrustas med kodlås, istället för att som idag, öppnas med en
lånetag. Önskemål om kodlås finns redan med i föreningens åtgärdslista till
kommunen.
§ 29

Övrigt. Årsmötet beslutas till den 18 april kl 15:00. Styrelsen träffas kl 14:30
på ovanvåningen på Hamnkrogen. Årsmötet sker digitalt och Christian står
för uppkopplingen. Lotta C och Christian går igenom dokumentationen inför
årsmötet. Redovisningen är granskad av revisorerna. Granskningen utan
anmärkningar, men med en fråga vad tanken är med föreningens kapital.
Frågan om vem som bär kostnaden för ev. skadegörelse på dörrar och fönster
kom upp. Lite oklart, men troligtvis föreningen via försäkringsbolaget.
Valberedningen återkopplar ny styrelsemedlem om ca en vecka.

§ 30

Nästa styrelsemöte beslutas på årsmötet.
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