FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 18 oktober 2021 kl 17.30 hos
Christian Lassen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Claes Adolfsson, ordf.
Stig-Göran Karlsson
Lotta Carlström, kassör
Eva Jönsson, sekr.
Ulf Tufvesson
Christian Lassen
Fredrik Widén
Johan Hugander

§ 71

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 72

Dagordningen godkändes.

§ 73

Genomgång av tidigare protokoll.

§ 74

Aktuell ekonomi.
Föreningen har nu 405 medlemmar, vilket är fler än föreningen någonsin
haft tidigare. Även bokningarna är många. En presumtiv sponsor – Lotta
håller i kontakten.
Kvittoredovisningen till CityGross blev 403.479 kr (974 kvitton).

§ 75

Kvickbadhuset. Öppettiderna diskuterades. Beslutade utökning av
öppettiderna; fredag kl 15:00- 20:00 endast för medlemmar, lördag kl 08:0013:00 enbart medlemmar, söndag kl 08:00-13:00. Övriga tider oförändrade.
Förändringen startar 1 nov 2021. För att öka tryggheten monteras en hasp
på ytterdörren + att dörrklockan sätt ut vid ytterdörren. Stig-Göran
ombesörjer montering av haspen. V.g. åtgärdslistan, så återstår bl.a.
belysningen vid herrtrappan, men denna är på gång, enligt Christian. Den
yttre anslagstavlan tas bort, Stig-Göran ordnar. Gunnar L. har monterat en
hylla i maskinrummet. Detta för att lättare hålla ordning. Men – en del finns
kvar att rensa ut och Lotta och Stig-Göran ombesörjer detta. Skiljedörren på
däcket är svår att rubba. Mattorna till däcket är beställda. Öppettider under
jul- och nyårshelgen beslutades: julafton (fre) kl 08:00-12:00, juldagen (lör)
kl 08:00-13:00, annandagen (sön) kl 08:00-13:00, nyårsafton (fre) kl 08:0012:00 och nyårsdagen (lör) kl 08:00-13:00. Beslut om arrangemanget för
Trettondagsdoppet tas upp på nästkommande möte.

§ 76

Marknadsföring/hemsidan. Lotta skriver in de nya öppettiderna på
hemsidan, Christian justerar informationsbladet och Stig-Göran informerar
värdarna om förändringen.
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§ 77

Bastuvärdsorganisationen. Värd-taggarna fungerar 30 minuter före och 30
minuter efter ordinarie öppettider. Ang. HLR och hantering och kontroll av
brandsläckare, så kontaktar Fredrik Brandförsvaret om detta. Önskvärt också
med utbildning för värdar i hur brandsläckarna hanteras. Föreningen önskar
genomgång/utbildning två gånger/år.

§ 78

Bokningstelefonen. Fungerar bra och som tidigare nämnts, så ökar
bokningarna, framför allt på helger och veckoslut.

§ 79

Övrigt. Under höstlovet v. 44 har Janne Eneroth bokat bastun för ungdomar
och ev. deras föräldrar den 3 november (ons) kl 12:00-14:30 och kl 19:0021:00

§ 80

Nästa styrelsemöte måndag den 22 november kl 17:30.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

…………………………………
Claes Adolfsson
Ordf.

