FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 22 november 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

§ 81

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 82

Dagordningen godkändes.

§ 83

Genomgång av tidigare protokoll.

§ 84

Aktuell ekonomi. Föreningens ekonomi är mycket god och det finns ett visst
överskott, vilket börjar bli aktuellt att diskutera hur detta ska hanteras.
Intresset för bastun är stort och nu har föreningen 438 medlemmar, vilket är
mer än någonsin tidigare. Även bokningarna är många, framför allt på
helgerna blir det snabbt fullbokat.

§ 85

Kvickbadhuset. Frågan om solpaneler på taket diskuterades. Det rör sig om
ca 100 kvm och Christian tar denna fundering med kommunkontakten. En del
av belysningen fungerar fortfarande inte. Även detta tar Christian med
kommunen. Efter önskemål så ombesörjer Stig-Göran att isolerings-slang
monteras på trappräckena. Ny dator till bastun är införskaffad.
Inkommit en del synpunkter på hala golv. Vad göra?? Varningsskylt?
Nya batteri till hjärtstartaren behövs. Noterades vid utbildningen, som var
mycket uppskattad. Tue och Stig-Göran har monterat de nya kokosmattorna
på däcket. Bra om vi/värdarna kontrollerar gummibanden på nycklarna till
värdeskåpen och byter ut vid behov. Inkommit önskemål om utökad öppettid
på tisdagar kl 08:00–10:00. Bra förslag, men helt beroende på tillgången till
värdar.

§ 86

Marknadsföring/hemsidan.
Christian informerar om att en par bastusällskap är intresserade av
”studiebesök”, bl.a. från Torekov och Landskrona. Christian håller i
kontakterna.
Föreningens hemsida är ”byggd” på ett sådant sätt, att uppdatering av
programmet WordPress inte lätt låter sig göras. Oklart hur detta ska
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hanteras, men Stig-Göran åtar sig att kontakta en ”datakunnig” person för
hjälp.
§ 87

Bastuvärdsorganisationen. Fungerar i stort bra, men det finns ett behov av
ytterligare några värdar. Föreningen planerar en värdträff någon gång i början
av nästa år.

§ 88

Bokningstelefonen. Att hyra bastun är populärt och framförallt veckosluten
blir snabbt fullbokade. Föreningen har ett mycket gott samarbete med
Kvickkiosken.

§ 89

Övrigt. Trettondagsdoppet den 6 januari 2022 planerades och uppgifterna
fördelades. Styrelsen samlas kl 11:00 för förberedelser. Informationen vid
”infartstavlorna” tar Lotta, Stig-Göran ordnar med spisen och Eva hanterar
glögg och tilltugg, samt annons i HD. Bastun är öppen för gäster kl 12:0015:00, med s.k. ”tut i luren” kl 13:00 av ordförande.

§ 90

Nästa styrelsemöte onsdag den 15 december kl 18:00 på Hamnkrogen.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

…………………………………
Stig-Göran Karlsson
Vice ordf.

