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Ordförande har ordet

Sammanfattning av Årsmötet
onsdagen den 24 mars 2021

Ett nytt verksamhetsår har inletts och vi har haft vårt
första möte i den nya styrelsen. Jag vill å styrelsen
vägnar tacka för förtroendet och givetvis är det allas
vår ambition att fortsätta driva bastun på för
medlemmarna bästa möjliga sätt.
Som ni kan läsa här bredvid avhandlades flera viktiga
frågor på årsmötet och den enda fråga som inte hade
en betryggande majoritet var avgiftsfrågan där förslaget
att höja avgiften med 200 kr hade en liten övervikt.
Diskussionen i styrelsen inför förslaget speglades bra
av årsmötets diskussion och det främsta argumentet är
att fortsätta bygga en finansiellt stark förening inför de
byggplaner som det arbetas på i byggnadskommittén.
Trycket att utöka damsidan är starkt och det är vår
absoluta ambition att få till en bra plan under året. I det
sammanhanget har som tidigare nämnts, det visat sig
bli nödvändigt med en mer omfattande geoteknisk
undersökning än vad vi anat tidigare. Sven Magnus
leder byggnadskommittén och tror sig nu ha hittat en
mycket välmeriterad kompetens för just den delen av
arbetet.
Nu ser vi fram emot en vår med varmare temperaturer i
luften och i vattnet, och fler vaccinerade medlemmar så
vi så småningom kan gradvis lätta på restriktionerna.

Claes Winzell, ordförande

Statistik
Sammanfattning av badandet under 2020.
• 500 medlemmar
• Antal besök 21 935 varav 59% herrsidan och 41%
damsidan
• Perioden januari – maj mellan 300–400 bad per
vecka. Juni – december mellan 400–500 per vecka
dock med en topp de varma veckorna i augusti.
• 54% av medlemmarna är under 60 år
• 68% badar max 50 ggr på ett år. 17% mellan 50–
100 ggr och 15% fler än 100 ggr på ett år.

- Vi genomförde i år ett digitalt årsmöte via Zoom.
Extra roligt att vi hade många nya medlemmar
som i år hade möjlighet att delta.
- Genomgång av Verksamhetsberättelsen,
Resultat- och Balansräkning samt
Verksamhetsplan för 2021.
- Information om pågående planering av eventuell
om-, till- eller nybyggnation av bastun.
- Årsavgiften höjs till 2000 kr per år.
- Avgiften för att hyra bastun justerades med en
höjning till 400 kr för den mindre delen och
bibehållen avgift för den större delen 600 kr samt
900 kr för hela bastun.
- Påminnelseavgift på 50 kr införs för obetald
årsavgift.
- Val av ny styrelse.

Ny styrelse för 2021
Ny ordförande är Claes Winzell
Övriga styrelsen består av ordinarie ledamöter:
Leif Danielsson, Birgitta Bergkvist, Katarina
Antonsson, Urban Ullberg, Jon Kindell samt Petter
Ringblom.
Suppleanter är Cecilia Lööf, Lars Arrfors samt
Pernilla Vilumsons.

Hur många bastar just nu?
Planera ditt bastubad, genom att använda dig av
vår nya digitala tjänst, där kan du se hur många
som ”loggat in” senaste timman på dam- resp.
herrsida.
Länk: https:// stats.kullavikshavsbastu.se
Tänk dock på att det varierar hur länge man
badar. Visa omtanke och bada inte längre än en
timma så kan fler komma till.
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