
          FÖRENINGEN KVICKBADHUSET 
          PROTOKOLL 

    
Styrelsesammanträden den 14 juni 2021 kl 17:30  
på Hamnkrogen i Höganäs 
 

 

NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 

 
Claes Adolfsson, ordf. 

 

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

Eva Jönsson, sekr.  
Ulf Tufvesson  
Christian Lassen  
 Fredrik Widén 

Johan Hugander 
  
  

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Välkommen också 

till Johan Martinsson, marknasdschef på Höganäs Energi, som var inbjuden 
för att prata om bastuns elavtal och sponsring. Se mer § 9 Övrigt. 

   
§ 2 Dagordningen godkändes.  
 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll. 
 
§ 4 Aktuell ekonomi. Mailrapport om ekonomin från Lotta; storartade 76 

uthyrningar i maj, men det minskar ju närmare sommaren vi kommer. Antal 
medlemmar är nu 340 st. Ej inkommit något sponsorbelopp (7000kr) från 
Höganäs energi. Detta beror antagligen på ett missförstånd angående 
inbetalningstid av faktura. Tydligen har pengarna istället skänkts till 
Cancerfonden. Troligen kan detta justeras/rättas till enligt Johan Martinsson. 
Oklar ännu vad gäller sponsringen från Höganäs Hem, men förhoppningsvis 
kommer det från Bra Flyt, som hitintills sponsrat med 5000/år. 

 
§ 5 Kvickbadhuset. Claes träffat Annelie Sjöborg ang. ”isberget”. Detta år 

kommer isberget på plats och föreningens önskemål är att det förankras lite 
längre från bastun än tidigare år. Isberget monteras den 18 juni. 

 Föreningens önskar att ”piggar”/taggar längs takkanten monteras, detta för 
att hindra busliv på taket. Claes kontaktar John Nielsen om detta. 

 Christian föreslår att den manuella veven till trapporna ersätts med en 
motordriven anordning. Många badare har svårigheter att manuellt veva ner 
och upp trappan. Dessutom ”glöms” ofta veven på däcket. Fastighetsägaren 
står ekonomiskt för en sådan förändring enligt Christian och han kontaktar 
John Nielsen om detta. 

 Diskussion om att låta däcket nyttjas för sol och bad av värdar med 
sällskap, när bastun inte är uthyrd. Kan komma igång, när aktuella värdar har 
fått sina taggar omprogrammerade. Ett uppdrag för Stig-Göran. 
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§ 6 Marknadsföring/hemsidan. Hemsidan ska justeras med foto av den ”nya” 

styrelsen. Eventuellt tas ”Pelles blogg” bort. 
 
§ 7 Bastuvärdsorganisationen. Fungerar bra och kommer att utökas med 

ytterligare en öppettid. Fredrik ansvarar för onsdagar kl 15-19 med start den 
23 juni. Christian ber Lotta lägga ut informationen på hemsidan. 

 
§ 8 Bokningstelefonen. Christian undrade hur länge uthyrningsavtalen skulle 

sparas. Kom fram till att det inte finns någon formalia om spartid för dessa 
avtal. För övrigt fungerar bokningarna bra, men har minskat väsentligt som 
vanligt, under sommartiden. Dessutom har bastuanläggningarna i 
Helsingborg öppnat och därmed ”förlorade” vi en hel del bokningar. 

 
§ 9  Övrigt. Sämre elförsörjning i Skåne, jmf med övriga landet, vilket resulterar 

att elen är dyr i vår landsända. Rörligt pris på sommarhalvåret och fast på 
höst och vinter. Sponsoravtalet kommer att fortsätta och loggan sätts upp på 
tavlan. Är det lämpligt med solceller på taket? En tilltalande idé, men också 
en säkerhetsfråga för fastighetsägaren, med tanke på buslivet. 

 
§ 10 Nästa styrelsemöte den 23 augusti 2021 kl 18:00 på Hamnkrogen. Till detta 

mötet är ambitionen att alla kommer, eftersom styrelsen då ska fotograferas. 
 
  
 
  

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


