
          FÖRENINGEN KVICKBADHUSET 
          PROTOKOLL 

    
Styrelsesammanträde den 19 September 2022 kl 18:00  
på Hamnkrogen i Höganäs. 
 
 
NÄRVARANDE FRÅNVARANDE 
  

Stig-Göran Karlsson, Vice Ordf 
 

Claes Adolfsson, ordf 

Lotta Carlström, Kassör                             

 Lotta Tufvesson 
Ulf Tufvesson 
 

 

Christian Lassen  
 Fredrik Widén 
Johan Hugander  
  

 
 
§ 1 Ordförande för mötet Stig-Göran Karlsson hälsade alla välkomna och 

öppnade mötet. Till sekreterare valdes Christian Lassen 
   
§ 2 Dagordningen godkändes.  
 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes.        .             
 
§ 4 Aktuell ekonomi. Lotta C har fört över 50.000kr från Resursbank till 

Swedbank. Ackumulerat resultat tom augusti är cirka – 52.000:-.               
 
§ 5 Kvickbadhuset. På mötet med kommunen den 29 september deltar från 

Kvickbadhuset Claes Adolfsson och Christian Lassen. Christian uppdaterar 
listan på åtgärder att diskutera. Aktuella punkter är: lås ytterdörr, skylt om 
privat område, placering isberg, rengöring av ventilationssystem, byte 
lysdioder i tak, bänkar på däck mm. Några fiskare, som Christer Karlsson 
känner ar ordnat flytbojor till trapporna och kommer att få några badbiljetter 
som tack. Kvick-kiosken stänger för vintern siste september. Beslutades att ge 
ägaren Arref en gåva som tack. Christian ombesörjer. Beslutades att pga höga 
uppvärmningskostnader ändra öppettiderna på lördagar och söndagar till 8-
12 samt att höja avgiften vid uthyrning från 600 till 800kr för vanliga 
medlemmar. Vid nästa styrelsemöte görs en utvärdering av antalet badande 
på olika tider och en bedömning om ytterligare nedskärning krävs. Stig-Göran 
fixar ny ringklocka på damernas sida. Båda trapporna hissas ner den 23 
september genom Christian och är sedan nere hela vintern. Pga skollov i 
Danmark och Sverige håller vi gratis öppet onsdag v 42 kl 13-19 0ch torsdag 
v 44 kl 8-20.30. Janne E disponerar bastun 2 november kl 11-14. Lotta C 
meddelar Fredrik om ändringar och anslår det på ytterdörren. Kvickbadet har 
medverkat i en film, som kommunen spelat in. Den kan snart ses på Visit 
Höganäs. 

 



          FÖRENINGEN KVICKBADHUSET 
          PROTOKOLL 

    
 
 
§ 6 Marknadsföring/hemsidan. Hemsidan fungerar bra men är onödigt 

komplicerad. Fast kostnad/år knappt 2000 kr. 
 
§ 7 Bastuvärdsorganisationen. De, som inte redan gjort det, gör nytt 

bastuvärdsprogram året ut. Julafton och juldagen har öppet som vanliga lör- 
och söndagar. Nyårsdagen stängt.  

  
§ 8 Bokningstelefonen. Fungerar bra.  
  
§ 9  Övrigt.  
 
§ 10 Nästa styrelsemöte blir den 31/10  Kl: 18,00 på Hamnkrogen 
 
  
 
  

………………………………                        …………………………………… 
           Christian Lassen                  Stig-Göran Karlsson 
           Sekreterare                                           Ordförande 
 
  
  
 


