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§ 91 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 92 Dagordningen godkändes. 
 
§ 93 Genomgång och godkännande av föregående protokoll från den 22 

november. 
 
§ 94 Aktuell ekonomi. Ekonomin är mycket god och föreningen har 454 

medlemmar, vilket är fler än någonsin tidigare. Även bokningarna är 
populära och till dags dato har det blivit 495 bokningar. Företaget 
Floretten har visat sitt intresse och har nyligen ingått som ny sponsor. 
Höganäs Energi har aviserat nya sponsringsregler och dessa 
diskuterades. Bl.a. önskar man en flagga alt. skylt på fasaden med sin 
logga. Tveksamt om detta är intressant för föreningen.  

 Snart är det nytt år, och därmed dags för inbetalning av medlemskap 
för 2022. 

 
§ 95 Kvickbadhuset. Diskussion om montering av solceller på bastutaket 

och om vem som skall/bör stå för kostnaden; fastighetsägaren eller 
hyresgästen, dvs föreningen. Ett förslag kan vara 2/3 fastighetsägaren 
och 1/3 föreningen. Claes tar denna diskussion, samt eventuell 
omskrivning av hyresavtalet med fastighetsägaren.  

 Beslutar om en grundlig rengöring av samtliga golv i bastun.  
 Trettondagsdoppet den 6 januari planerades och uppgifterna 

fördelades. Denna dag öppnar bastun för besökare kl 12:00, men 
styrelsen träffas vid 11-tiden för förberedelser.  

  
§ 96 Marknadsföring/hemsidan. Hemsidan är uppdaterad. Mail kommer att 

skickas till samtliga medlemmar med påminnelse om nytt år och där- 
med ny medlemsavgift.  
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§ 97        Bastuvärdorganisationen. Värdschemat har uppdaterats och gäller tom 

siste april 2022. Ytterligare några värdar behövs på tisdagar.  
 HLR-utbildningen blev mycket uppskattad och dessa kurser skall 

återkomma med jämna mellanrum.  
 Hög tid att visa uppskattning för värdarnas och revisorernas insatser 

och detta med en måltid på Hamnkrogen. Fredrik bokar restaurangen 
till söndag den 13 februari 2022 kl 15:00, samt informerar och bjuder in 
samtliga värdar. 

  
§ 98 Bokningstelefonen. Diskussion om förändring v.g. rutinerna för 

tillgång till bastun för bokningsgäster. Nuvarande bokningsrutiner 
upplevs något ålderdomliga. Christian undersöker alternativ. 

  
§ 99            Övrigt.  
  
§ 100          Nästa styrelsemöte. Söndag den 13 februari 2022 kl 14:00 på Hamn- 
                   krogen, dvs en timme innan värdträffen. 
  
 
 
 
……………………………………..                                 ……………………………….. 
Eva Jönsson           Claes Adolfsson 
Sekr.        Ordf. 


