2022-02
Protokoll styrelsemöte Rååbadarna 22-04-21
Närvarande: Mats Dahlström, Anette Christensen, Marina Bengtsson,
Annie Björling,
Haide Lundgren, Ante Liljenström,
Frånvarande: Holger Argyris, Ulf Schade
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
2. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Marina Bengtsson.
3. Dagordningen
Godkändes
4. Genomgång av senaste mötesprotokoll
a. För att säkerställa att rätt försäkringar tecknas, ska ordförande
kolla upp med kommunen om vad de har för anspråk på vad vi
ansvarar för rörande försäkringar. Styrelsen inväntar offerter
på diverse ändringar av nuvarande försäkringslösning och Annie återkommer när dessa kommit in. Ev kommer ytterligare
ändringar att göras utifrån svar från kommunen.
b. Ante Liljeström får i uppdrag att ta in offert från Belkima avseende våra profilvaror, såsom badlakan och badrockar.
5. Mötesfrågor
a. Inköp av bastuaggregat
Då damernas bastuaggregat har gått sönder har reservaggregatet installerats. Styrelsen beslutar att 2 nya aggregat ska
inhandlas. Ante Liljeström ber Tord Troedsson att beställa dessa.

b. PM från revisorerna angående förslag på nya rutiner
hänskjuts till nästa möte.
c. Ansvarig för bastuuthyrning
Beslutade att Annie Björling är ansvarig för att hantera anmälningar och betalning avseende uthyrning av bastu och Mats
Dahlström är sedan ansvarig för att ta hand om själva uthyrningsdagen och gästerna.
d. Arbetsmiljöverkets inspektion
Arbetsmiljöverkets har genomfört en inspektion och med den
påpekat ett antal brister samt uppmaning att åtgärda dessa.
För att uppfylla arbetsmiljöverkets regler tar Mats Dahlströms,
enligt krav från Arbetsmiljöverket, kontakt med extern konsult
för uppdraget.
e. Ansvarig för bemanning
Ante Liljeström valdes till ansvarig för bemanning.
Övriga frågor:
a. För att få en mer effektiv hantering av styrelsemailen så togs
beslut om en ny uppdelning och ansvarsfördelning av dessa,
vilket kommer att uppdateras på hemsidan.
b. För att undvika olycksfall ska halkskyddsmattor installeras på
damernas. Det är inte aktuellt att installera på herrarnas då de
har fullgott skydd. Ante Liljeström får i uppdrag att ombesörja
beställning sådana och organisera installera så snart som möjligt.
c. Beslöt om att genomföra HLR för både våra ungdomar i bemanningen men även övriga medlemmar under våren/försommar. Ante fick uppdrag att ta kontakt med en som kan genomföra denna utbildning så snart som möjligt.
d. Sommargymnastik kommer att genomföras som vanligt och
information kommer upp på hemsida, facebook och på badet
så snart dagar och tider är spikade med arrangörerna.

Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
Nästa möte: torsdag 2022-05-19
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