
          FÖRENINGEN KVICKBADHUSET 
          PROTOKOLL 

    
Styrelsesammanträde den 11 Augusti 2022 kl 18:00  
på Hamnkrogen i Höganäs. 
 

 

NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 

 
 

 

Claes Adolfsson, ordf.  
Lotta Carlström, Kassör                            Stig-Göran Karlsson, Vice Ordf 

 
Eva Jönsson, sekr.  
Ulf (Tue) Tufvesson  
Christian Lassen  
Fredrik Widén  
Johan Hugander  
  

 
 
§ 21 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
   
§ 22 Dagordningen godkändes.  
 
§ 23 Genomgång av föregående protokoll. 
 
§ 24 Aktuell ekonomi. Allt ser bra ut i ekonomin trots sommarmånaderna med 

lite uthyrningar och få bad kort sålda. Då elkostnaderna sticker ut försöker vi 
få till ett möte med kommunen. Ny dator kommer att köpas in till kassören. 
Vi har fått ett nytt mobilabonnemang som är billigare.   

             
 
§ 25 Kvickbadhuset. Kommunen kommer att ordna med skyltar till bastun om 

obehöriga ej tillträde. Securitas ringer man bara på kvällen 073-0665595 
dagtid ringer man polisen om det händer något vid bastun. Christian Lassen 
ordnar ny skylt om detta.  

           Isberget ligger för nära bastun vi kommer ta upp detta med kommunen. 
Kvick kiosken kommer inte att vara öppen hela vintern så vi måste ha ett 
kodlås, Christian Lassen skall prata med Kalle Svensson.  

          Vi ger i uppdrag till Lillis att kolla upp en persons tagg då han utnyttjar 
bastun utanför öppettiderna. Vi ger Gunnar uppdrag att kolla på fler bänkar 
ute på trä däcken då detta är önskemål från bastubadare. Några kompisar till 
Linus har ordnat flytbojor till trapporna och kommer att få några badbiljetter 
som tack. 

 
§ 26 Marknadsföring/hemsidan.  
 
§ 27 Bastuvärdsorganisationen. Bastuvärdar får gärna vara på trä däcket och sola 

när bastun är stängd men får inte hissa ner trapporna. Från och med 
onsdagen den 17/8 vecka 33 öppnar vi upp fullt ut från kl:15-19. Lotta 
Carlström meddelar Linus detta.  
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§ 28 Bokningstelefonen. Fungerar bra.  
  
§ 29  Övrigt.  
 
§ 30 Nästa styrelsemöte blir den 19/9 Kl: 18,00 på Hamnkrogen 
 
  
 
  

………………………………                        …………………………………… 
           Lotta Tufvesson                  Claes Adolfsson 
           Sekreterare                                           Ordförande 
 
  
  
 


