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

öppnade mötet. Till sekreterare valdes Christian Lassen 
   
§ 22 Dagordningen godkändes.  
 
§ 23 Genomgång av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes.              
 
§ 24 Aktuell ekonomi. Föreningens ekonomi är med tanke på omständigheterna 

relativt god. Ackumulerat resultat september är cirka - 35 kkr. Oktober var en 
bra månad. Antalet medlemmar är 453. Uthyrning oktober har varit 14 
gånger. Det är ett stort antal badande på alla öppettider. Beslutades att låta 
all avgifter vara kvar på samma nivå.           

 
§ 25 Kvickbadhuset. Kommunen har att ordnat skyltar till bastun om att 

obehöriga ej äger tillträde. Lillis sätter upp dem. Kodlås är installerat och är 
betalt av kommunen. Avloppspumpen lagad av kommunen. Lysdioder i 
bastun ska lagas av kommunen. Gunnar ombeds av Christian att rengöra 
ventilationsdon. Gunnar har påbörjat arbetet med bänkar på däck. Han är 
villig att sponsra den fasta bänken vid herrarnas entré med såväl material 
(teak) som arbete. De uppfällbara bänkarna utföres av komposit. Christian 
har pratat med kommunen om att dubbla vägguttag sätts upp på såväl herr- 
som damavdelningen så uttag finns för såväl entréklocka som hårfön. Lotta 
köper ny fön till damsidan. Ytterdörrarna från omklädningsrummen till 
baddäcket ska vara stängda eller öppna med liten springa för att minimera 
energiförbrukningen. Styrelsen uttryckte ett önskemål om att solceller 
installeras på taket och att föreningen är beredd att gå in och delfinansiera 
detta. Frågan tas upp igen på nästa sammanträde då Claes deltar. 
Kvickbadhuset gör av med 80000 kWh/år. Christian pratar med Kalle 
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Svensson om att vi måste kunna hissa upp och rengöra trapporna någon gång 
under vintern. Klagomål har inkommit att insynsskyddet till damernas trappa 
fungerar dåligt. Lillis och Christian kollar detta. För att spara energi 
beslutades att införa nya tider för start och stängning av bastuaggregat. 
Följande gäller from nu: Vid allmänna bad start 1timme och 15 min före och 
avstängning 40 min före. Vid uthyrning start 1 ½ timme före och avstängning 
30 min före. Den 3 november är det pga skollov gratis bad för alla, Lotta 
sätter upp meddelande på ytterdörren om detta. Christian är på plats kl 8, 
Lillis kl 10, Christian kl 12 och Christer Karlsson kl 14. Christian har fått en 
länk av Lotta om städning. Denna skickas med bekräftelse om bokning. 
Beslutades att ha möjlighet att boka tid nyårsdagen.  

     
 
§ 26 Marknadsföring/hemsidan.  
 
§ 27 Bastuvärdsorganisationen. Inget nytt.  
  
§ 28 Bokningstelefonen. Fungerar bra.  
  
§ 29  Övrigt.  
 
§ 30 Nästa styrelsemöte blir den 5 december Kl: 18,00 på Hamnkrogen 
 
  
 
  

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


