2022-03

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
2. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Ulf Schade
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4. Genomgång av senaste mötesprotokoll
a) Försäkringar för föreningen, egendom och styrelse.
Försäkringsbolaget ska återkomma med offert och Annie påminner dem om vi inte fått offert
till nästa vecka.
Mats kontaktar kommunen och stämmer av ansvar och försäkringsfrågan.
b) Profilvaror, såsom badlakan och badrockar:
Ante får i uppdrag att omgående inhandla badlakan och badrockar
c) Inköp av bastuaggregat
Två nya bastuaggregat är inköpta. Ett är levererat och det andra kommer inom kort.

d) Halkskydd för golvet bastubyggnad på damernas sida
Mats har fått in förslag och offert på en metod att lacka/måla för att få en halkskyddande
effekt. Vi beslutar att köpa in och genomföra enligt denna metod.

e) HLR kurser
Kommer att genomföras from juni månad
f)

Sommargympa
Information och tider för sommargympan kommer att läggas ut på Facebook under veckan.
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5. Mötesfrågor
a. Grind vid kassan – låsas kvällstid?
Av säkerhetsskäl både för medlemmar och våra byggnader så beslöt vi att köpa in och
installera elektroniskt tidlås för att kunna styra grinden efter våra öppentider.
Vi kommer att ge Tord i uppdrag att ombesörja inköp av detta, samt ombesörja installation.
b. Underhåll/åtgärd skadad strand på damernas sida
Tog beslut att skadan ska åtgärdas och Mats fick i uppdrag att i första hand ta kontakt med
kommunen och be dem om råd och hjälp med detta och i andra hand ta in förslag och offert
på hur och av vem skadan kan åtgärdas på bästa sätt.
Beslut av åtgärd fattas till kommande styrelsemöte.
c. Presentkort
Vi har fått fråga från medlem om man kan köpa presentkort. Vi är överens om att detta är en
bra ide och beslutade att köpa in detta.
d. Liggbänkar även på herrarnas
Det saknas liggbänkar på herrarnas och de som finns på damernas ska fördelas jämnt mellan
dam- och herrsidan.
e. Betalkort för inköp av bygg- och förbrukningsmaterial till badet
Vi beslutade att beställa så att Tord får tillgång till ett betalkort för att enklare kunna hantera
de inköp till badet som han får i uppdrag att göra.

f.

Klocksmörjning och jubileumsfest

Vi beslutade att återinföra klocksmörjning och i år kombinera de med tidigare planerad
jubileumsfest som inte blivit av pga. Covid 19 pandemin.
Annie är samordningsansvarig från styrelsen. Alla funderar igenom och återkommer med
idéer och förslag till nästa möte.
g. Uppfräschning av skyltarna med öppentider vid kassan
Tog beslut att beställa uppfräschning av skyltarna.
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6. Övriga frågor
a. Efter önskemål från medlemmar beslutades att vid sjukintyg som bestyrker att det är
olämpligt att basta kan styrelsen beslutat att förlänga medlemskap och bastukort
med tiden anger i sjukintyget. En administrativ avgift om 50 kr utgår.
b. Efter förslag från revisorerna beslutades att införa tydligare regler vid attestering av
fakturor. Rutinen fortsättningsvis är att alla i styrelsen påser alla fakturor och de
attesterar av ordförande och vice ordförande.
c. Trasigt plank och insynsskydd vid stranden på damernas sida.
Vi beslutade ge Tord i uppdrag att fixa och laga detta.

7. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
Nästa möte: måndag 2022-06-13 kl. 18.30

Vid protokollet

Justeras

Marina Bengtsson

Ulf Schade
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