
Protokoll ifrån årsmötet i Bastusektionen den 3/8 2018 

Ett femtontal medlemmar i bastusektionen deltog i mötet  och vi hade en öppen och givande 

diskussion. 

 Följande avhandlades/ beslutades. 

1) Det ekonomiska läget. Sektionen har  en kassa om 108 t.kr. Behållningen kommer till största 

delen från inträdesavgifter från nya medlemmar efter det att bastun byggdes.  48 

medlemmar ger årsavgifter om 24000 kr och löpande  kostnaderna förutom nyinvesteringar 

ligger på ca 20000 kr per år. 

2) Beslutades om oförändrad årsavgift om 500 kr per år. Kassabehållningen sparas för att 

täcka framtida uppkommande investeringsbehov. 

 

3) Bokningsförfarande och förslag till ändrade regler. 

 

Det beslutades att den allmänna tiden på fredagar 15:30 – 17:30 tas bort pga lågt 

utnyttjande. Den allmänna tiden på lördag bibehålles och mötet ansåg att man borde 

försöka få fler att utnyttja tiden för att främja gemenskapen. Prata gärna med andra 

medlemmar och ”marknadsför” det gemensamma lördagsbastandet. 

 

I samband med att vi sannolikt kommer att införa ett nytt bokningssystem(se nedan) 

kommer vi att införa begränsingen att endast en tid av de två bokningsbara tiderna per vecka 

får vara senaste kvällstiden, dvs. av de två tiderna per vecka man kan boka två veckor fram i 

tiden får endast en vara sista kvällspasset. 

 

Beslutades att en arbetsgrupp bestående av Mikael Lövbacka, Torleif Josefsson och Gert 

Mårland med Micke som huvudansvarig skall utreda och föreslå ett nytt internetbaserat 

bokningssysstem att införas senast nästa år. 

 

4) Städning av bastun mm 

I huvudsak fungerar städningen med vissa undantag. För att ytterligare förbättra städningen 

beslutades att 

- Skapa en enkel städinstruktion(som även skall innefatta instruktion för skötsel av 

bastuaggregatet) som skall sättas upp i en ram på väggen i bastun. Ansvarig för detta är 

Jörgen Loren. 

- Sopborste på skaft jämte ”industrihushållspappershållare” att hängas på väggen inköpes. 

Ansvarig: Anna Wimmerstedt 

- Grovstädning planeras in i samband med Samhällsföreningens allmänna städdag och 

ansvariga utses då. 

5) Övriga åtgärdsbehov 

Kortsiktigt ser vi fn mest ett behov av att laga vissa lavar i bastun, tvätta trädäcket från 

algbeläggning samt att bygga en förbindelse mellan trappan från trädäcket och mot ”stora 



stenen”.  Arbetsutskottet kommer att planera in detta och hoppas på frivilliga att hjälpa till 

med detta. Vissa av dessa arbeten kan säkert samordnas med allmänna städdagen. 

 

6) Beslutades undersöka möjligheten att få dra sommarvatten till utsidan av bastun från 

vattenpost på insidan Jensholmen. Arbetsutskottet samordnar detta med 

Samhällsföreningens ordförande. 

7) Beslutades att  undersöka om/hur det gällande tillfälliga bygglovet bör uppdateras. 

Arbetsutskottet samordnar detta med Samhällsföreningens ordförande. 

8) Frågan om möjlighet att förbättra ytterdörrarnas funktion och tätning togs upp. 

John Stenman ges i uppdrag att komma med förslag/rekommendation till arbetsutskottet. 

9) Beslutades att öppna ett Swishkonto för att möjliggöra Swishbetalning för gästers 

utnyttjande av bastun. 

 

10) Beslutades om omval av arbetsutskottet för två år samt utökning med Mikael Lövbacka. 

Arbetsutskottet består således av Gert Mårland(ordf), Johan Löwenhielm, Claes Lindblad 

samt Mikael Lövbacka. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Edshultshall 5/8 2018 

 

Johan Löwenhielm 

 

 

 


