FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträden den 7 februari 2022 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.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Genomgång och godkännande av föregående protokoll från den 15
december 2021.

§4

Aktuell ekonomi. Lotta presenterade budgetförslag för 2022. Styrelsen
klubbade budgeten. De stora kostnaderna är hyran, el och vatten, samt
städningen. Antalet medlemmar är för närvarande 255 och intäkter består i
huvudsak av bastu- och bokningsintäkter, samt bad-kort. Föreningen har tre
betalande sponsorer.
Claes kontaktar fastighetsägaren ang. hyreskontraktets längd.

§5

Kvickbadhuset. Bastun som varit ”Corona-stängd” öppnar igen den 13
februari och då enligt ordinarie schema. Onsdag vecka 8, kl 12:00-15:00 hyrs
bastun av Janne Eneroth.
Christian har haft ett möte med Annelie Sjöborg bl.a. om ”isbergets”
placering. Föreningens önskemål om placering längre från bastun, verkar inte
kunna genomföras, då ”berget” kommer att hamna över ett ”fält med
sjögräs”, som är en skyddad vattenväxt.
Stig-Göran, Christian och Kalle Svensson (från kommunen) har träffats ang.
byte av dörrlås. Två nya ”värdstolar” har inhandlats av en värd. Ett utmärkt
initiativ, då de gamla var uttjänta.

§6

Marknadsföring/hemsidan. Lotta har uppdaterat hemsidan samt skickar ut
medlemsbrev om att bastun återigen öppnar enligt schema.
Bea Lindell från kommunen har kontaktat Claes ang. deltagande i ”Hela
Höganäs på riktigt”. Mässan kommer att innehålla olika teman som fritid,
besöksnäring, bo och leva samt barn och unga. Claes kontaktar Bea Lindell för
mer information om vad bastun kan bistå med.
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§7

Bastuvärdsorganisationen. Tillgången på värdar är god och stämmer enligt
bastu-schemat. Den 10 april kl 15:00 planeras värdträff på Hamnkrogen.
Styrelsen har ett möte samma dag kl 14:00. Lokalen på Hamnkrogen är
bokad.

§8

Bokningstelefonen. Intresset för att boka håller i sig, med 57 bokningar i
januari och så här långt 24 i februari. Diskuterade ett tillägg i bokningsdokumenten, om ett kostnadstillägg om bastun lämnas utan att blivit städad
som bokningsdokumenten beskriver.

§9

Övrigt.

§ 10

Nästa styrelsemöte den 7 mars 2022 kl 17:30 på Hamnkrogen och då
beslutas ytterligare om värdträffen.

………………………………
Eva Jönsson
Sekreterare

……………………………………
Claes Adolfsson
Ordförande

