
Protokoll ifrån årsmötet i Bastusektionen den 15/8 2019 

Deltagare: Gert Mårland, Johan Löwenhielm, Mikael Lövbacka (Claes Lindeblad anmält frånvaro) 

 Följande avhandlades/ beslutades. 

1) Det ekonomiska läget. Sektionen hade en kassa om 104 t.kr.  31/12 2018. Behållningen 

kommer till största delen från inträdesavgifter från nya medlemmar efter det att bastun 

byggdes.  47 medlemmar ger årsavgifter om 23500 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  investeringsbehov. 

3) Begränsning av medlemsantal. Beslutades att begränsa medlemsantalet till 50 medlemmar 

beroende på kapacitet och slitage. 

 

4) Bokningsförfarande och förslag till ändrade regler. 

Vi planerar att införa ett internetbaserat bokningssystem  fr.o.m. den 1:a November 2019. 

Nuvarande system med bokningslistor i brevlådan försvinner då samtidigt. I samband med 

att vi kommer att införa ett nytt bokningssystem kommer vi att införa begränsingen att 

endast en tid av de två bokningsbara tiderna per vecka får vara senaste kvällstiden, 

dvs.endast en  av de två tiderna per vecka man kan boka framåt i tiden får vara sista 

kvällspasset. Maximalt 4 bokningar får finnas per medlem. 

5) Städning av bastun mm 

I huvudsak fungerar städningen . För att ytterligare förbättra städningen beslutades att 

Mikael Lövbacka uppdaterar städinstruktionen(som även skall innefatta instruktion för 

skötsel av bastuaggregatet) som skall finnas uppsatt  på väggen i bastun.  

Grovstädning planeras in i samband med Samhällsföreningens allmänna städdag och 

ansvariga utses då. 

6) Övriga åtgärdsbehov 

Kortsiktigt ser vi fn  behov av att tvätta trädäcket från algbeläggning, olja golvet inne 

bastun,reparera/ev byta ytterdörrarna till tätare och ev isolerade samt att bygga en 

förbindelse mellan trappan från trädäcket och mot ”stora stenen”.   

Arbetsutskottet kommer till våren att planera in detta och hoppas på frivilliga att hjälpa till 

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

 

7) Beslutades om omval av arbetsutskottet för två år. Arbetsutskottet består således av Gert 

Mårland(ordf), Johan Löwenhielm, Claes Lindblad samt Mikael Lövbacka. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Edshultshall 15/8 2018 

 

Johan Löwenhielm 


