
 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGEN KVICKBADHUSETS ÅRSMÖTE 

 den 18 april  2021 kl 15.00 på Hamnkrogen i Höganäs 

 

§ 1 Föreningens ordförande Claes Adolfsson hälsade all välkomna och öppnade 

mötet. P.g.a rådande Coronasituation hölls mötet digitalt. Christian Lassen 

höll i tekniken och kontakten med de tio (10) medlemmar som kopplat upp 

sig.  

§ 2     Till ordförande att leda dagens möte valdes Claes Adolfsson.  

§ 3       Föreliggande dagordning godkändes. 

§ 4 Till mötessekreterare valdes Eva Jönsson. 

§ 5 Till justeringspersoner samt rösträknare valdes Christian Lassen och Stig-

Göran Karlsson.  

§ 6 Kallelse till/utlysning av årsmötet 2021 har skett via annonsering på 

föreningens hemsida, anslag i bastun, samt annons i Helsingborgs Dagblad.  

§ 7 Verksamhetsberättelse 2019 och ekonomisk redovisning föredrogs av Claes 

Adolfsson och Lotta Carlström. Handlingarna bifogas detta protokoll. Vid 

verksamhetsårets slut hade föreningen 382 medlemmar. 

§ 8 Revisionsberättelse, samt fastställande av resultaträkning och 

balansräkning 

§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

§ 10 Lotta Carlström informerade om budgeten för 2021 

§ 11 Fastställande av taxor och medlemsavgift 2021, vilket innebär att taxor och 

avgifter kvarstår oförändrade. 

§ 12 Inga övriga förslag från styrelsen. 

§ 13 Inga inkomna förslag från medlemmar. 

§ 14 Fastställande av 8 (åtta) ledamöter i styrelsen 

§ 15 Till styrelseordförande återvaldes Claes Adolfsson. 



§ 16 Till styrelseledamöter omvaldes Stig-Göran Karlsson, vice ordförande, Lotta 

Carlström, kassör, Eva Jönsson, sekreterare, Ulf Tufvesson och Christian 

Lassen. Nyinvalda till styrelsen är Fredrik Windén och Johan Hugander. 

§ 17 Till revisorer återvaldes Anna Hjärpe och Östen Lundgren. 

§ 18 Till valberedningen återvaldes Bertil Carlström. 

§ 19 Övriga ärende. Lotta Tufvesson och Daniel Halling har valt att avsluta sitt 
uppdrag i styrelsen. Ingendera närvarade vid mötet, men kommer att 
avtackas när tillfälle ges. 

§ 20 Claes Adolfsson tackade alla deltagare och avslutade mötet, med en önskan 

om att nästa årsmöte kan ske utan Corona-restriktioner.  

 

 ……………………………                    …………………………… 

Eva Jönsson      Claes Adolfsson 

Sekr.      Ordf. 
 

 

…………………………… 

Christian Lassen 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

  


