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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET DEN 8 MAJ 2022 kl 15.00 
PÅ HAMNKROGEN I HÖGANÄS 
 

 

NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 
 
14 medlemmar 
 

 

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

 

Eva Jönsson, sekr. 
Christian Lassen 

 

Ulf Tufvesson  
 
Johan Hugander 

Fredrik Widén 

  
  
  
  

 
 
§ 1 Föreningens ordförande Claes Adolfsson hälsade alla välkomna och 

öppnade mötet och inledde med en resumé över det gångna året. 
   
§ 2 Till ordförande att leda dagens möte valdes Claes Adolfsson. 
 
§ 3 Föreliggande dagordning godkändes. 
 
§ 4 Till mötessekreterare valdes Eva Jönsson. 
 
§ 5 Till justeringspersoner samt rösträknare valdes Rickard Nilsson och Anders 

Holmqvist. 
 
§ 6 Kallelse till/utlysning av årsmötet 2022 har skett via annonsering på 

föreningens hemsida, Facebook, anslag i bastun, samt annons i Helsingborgs 
Dagblad. 

 
§ 7 Verksamhetsberättelsen 2021 och ekonomisk redovisning föredrogs av 

Claes Adolfsson och Lotta Carlström var för sig. Handlingarna bifogas detta 
protokoll och finns också tillgängliga på föreningens hemsida under rubriken 
Styrelsen. Kan konstateras att föreningens ekonomi är mycket god och har 
för närvarande drygt 400 medlemmar. Intäkterna består i huvudsak av 
badavgifter, badkort, hyresintäkter, sponsring och kvittoinsamling. Hyres- 
och elförbrukning är de stora utgiftsposterna. 

 
§ 8 Revisionsberättelse, samt fastställande av resultaträkning och 

balansräkning. Revisorernas uppfattning är att styrelsens räkenskaper och 
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protokoll är väl förda, samt att inkomster och utgifter är styrkta med 
verifikationer, kvitton och bankbesked. 

 
§ 9  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§ 10 Lotta Carlström informerade om budgeten för 2021. Som beskrivits ovan, är 

föreningens ekonomi mycket god. Föreningen har f.n. något över 400 
medlemmar och det är fortsatt mycket populärt att boka bastun. Av 
förklarliga skäl är el-kostnaden den stora utgiftsposten. 

 
§ 11 Fastställande av taxor och medlemsavgifter för 2022, vilket innebär att 

taxor och avgifter kvarstår oförändrade. 
 
§ 12 Inga förslag inkommit från styrelsen.  
 
§ 13 Inga förslag inkommit från medlemmarna. 
 
§ 14 Fastställande av åtta (8) ledamöter i styrelsen. 
 
§ 15 Till styrelseordförande omvaldes Claes Adolfsson. 
 
§ 16  Till styrelseledamöter omvaldes Stig-Göran Karlsson som vice ordförande, 

Lotta Carlström kassör, som ordinarie styrelsemedlemmar Ulf Tufvesson, 
Christian Lassen, Fredrik Widén, Johan Hugander. Till ny sekreterare valdes 
Lotta Tufvesson. 

 
§ 17 Till revisorer omvaldes Anna Hjerpe och Östen Lundgren. 
 
§ 18 Till valberedningen omvaldes Bertil Carlström, Christer Carlström och Mats 

Liljeblad. 
 
§ 19 Övriga ärenden. Bastun är i behov av en ordentlig rengöring, och beslut om 

högtryckstvätt kommer att tas upp på kommande styrelsemöte.  
 Sommaren närmar sig och i och med det, (troligen) störningar från 

ungdomar. Styrelsen kontaktar kommunen för stöd och hjälp i detta. Även 
denna fråga tas upp i kommande styrelsemöte. 

 En fråga och önskemål om förändring av öppettider på tisdagar framfördes. 
Ordförande svarade med, att frågan varit uppe vid flertalet tillfällen, men att 
det för närvarande inte är aktuellt med någon förändring. 

 
§ 20 Ordförande Claes Adolfsson tackade alla deltagare och avslutade mötet. 
  
 
  
  
 ………………………………                        …………………………………… 
           Eva Jönsson                  Claes Adolfsson 
           Sekreterare                                           Ordförande 
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 …………………………….                 …………………………………… 
 Rickard Nilsson                  Anders Holmqvist 
 Justeringsperson                  Justeringsperson 
      
  
  
 


