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PROTOKOLL 
fört vid årsmöte på Bybastun 2016-03-15 

 
Närvarande vid mötet var Leif Sundin (LS), Josephine Baltazar (JB), Magnus Benedicto 
(MB), Beatrice Benedicto (BB) Lars Färdigh (LF) samt Hans Sjöberg (HS). 
 
§ 1 Leif Sundin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 2 För mötet valdes till ordförande LS, sekreterare JB samt justeringsmän MB och LF. 
 
§ 3 BB föredrog kassaberättelsen samtliga dokument godkändes och lades till 

handlingarna. 
 
§ 4 LS föredrog verksamhetsberättelsen och LF föredrog revisionsberättelsen. Samtliga 

handlingar godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 5 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 
 
§ 6,7 Till ordförande valdes Hans Sjöberg om en period på 1 år 
  Till vice ordförande återvaldes Magnus Benedicto om en period på 2år 
 Till kassör återvaldes Beatrice Benedicto om en period på 2år 
 Till suppleant återvaldes Sara Holmström om en period på 2år 
 Till revisor återvaldes Lars Färdigh och Leif Sundin valdes in om en period på 1 år 
   Till revisorssuppleant återvaldes Fredrik Wåhlstedt för en period om 1 år  
  

Följande sitter kvar ytterligare 1 år: sekreterare Josephine Baltazar och suppleant Ulf 
Sundin  

 
Perioden för ordförande posten beslutades till en period om 1år. 

 
§ 8 Genomgång av föregående års beslutade aktiviteter: 

� Företrädaren för bastuföreningen måste uppdateras. BB undersöker vidare med 
banken och meddelar syrelsen om ytterligare dok. ska tas fram. (BB) Kvarstår 

� Kontantinsättning är inte möjligt längre på Nordea. Behov att undersöka hurvida 
ett bankkort kan lösa framtida insättningar via en annan bank. (BB) Kvarstår 

� Fortsatt arbete att uppdatera städinstruktion (LS och SH) Kvarstår 
� Fortsatt arbete att komplettera nyckellistan med aktuella telefonummer och e-

postadresser. (FW) Klart 
� Inköp av leksaker till barnen (US) Klart 
� Beslut att erbjuda gratis bastubad vid första badtillfället för herrbastun och 

tjejbastun i september. Text gällande detta förmedlas till bybladet. (JB) Klart 
� Fortfarande aktuellt att ta fram en aktuell årsskylt för sponsortavlan (US) Kvarstår 
� Inköp av marschaller för att ev locka fler bastubadare genom att tända upp även på 

lördagar då det är herrbastu. (US) Klart 
� MB ansvarig för att höra sig för med LF om LF kan tänka sig ansvara för inköpet 

av förbrukningsvaror. Klart 
� Beslut att använda Bankgiro istället för bankkontonr för att underlätta kassörens 

arbete. BB meddelar LS gällande ev förtydligande text på hemsidan. Kvarstår 
� Beslut att se över möjligheten att se på tv och/eller lyssna på musik i dusch/bastun. 

(US) Klart – för musik ej TV 
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§9A Det sista bastutillfället före sommaren är lördagen den 27 maj 2016.  
 Första bastutillfälle för herrar är 3sep 2016 och sista bastutillfället 28maj 2017 

Bastun stängd julafton och nyårsafton 
Tjejbastun har 4st fredagar under HT 2016 (9sep, 14okt, 11nov, 9dec) och 5st fredagar 
under VT 2017 (13 jan, 10feb, 10mar, 7apr, 12maj) 
 

§9B Gemensam storstädning av bastun inför första badtillfället den 30 augusti kl 18:00. 
 
§9C  Säsongkortsavgift (herr 700kr, dam 200kr ) och bastuavgiften (30kr/gång) lämnas 

oförändrad. Beslut att medlemmar får hyra bastun för 100/tillfälle.  
 Medlemmar är personer som antigen är eldare, styrelsemedlem eller betalande 

säsongskortsbadare. Hyra för icke medlemmar 400kr/tillfälle.  
 
§9D Beslut att priset på läsk höjs till 10kr. 
 
§9E Beslut att införa Swish betalning (ansvarig BB) 
 
§9F Beslut att inte fortsätta med arbetet kring nytt golv i duschutrymmet. LF fortsätter 

dock arbetsleda rustningen av fönster och ytterväggar. Fokusera första året på att rusta 
en av gavlarna för att se hur skicket är på vägg. Förslagsvis rusta en yttervägg per år. 
LF sammanställer kostnaden för rustningen till kassör. 

 
§9G Beslut att sponsoravgift lämnas oförändrad. (2000kr/år,sponsor) 
 
§9H Beslut att fortsatta uthyrningen av WC till Kjell Jidemo 
 
§9I  Övriga punkter: 

� Styrelsen positiv till att förändra stadgarna. Fortsatt arbete att se över stadgarna för 
att underlätta vid byte av kassör. BB undersöker vidare med banken och meddelar 
syrelsen om ytterligare dokumentation ska tas fram. (ansvarig BB)  

� Fortsatt letande efter lämplig bank som kan hantera kontantinsättning.(ansv. BB) 
� Fortsatt arbete att uppdatera städinstruktion (ansvariga LS och SH)  
� Beslut att återigen erbjuda gratis bastubad vid 1:a badtillfället för herrar och damer 

i september. Förmedlas via hemsidan, byblad eller separat utskick (ansvarig JB) 
� Fortfarande aktuellt att ta fram en aktuell årsskylt för sponsortavlan (ansvarig US)  
� Beslut att använda Bankgirokontot istället för bankkontonummret för att underlätta 

kassörens arbete. BB meddelar LS gällande ev förtydligande text på hemsidan. 
� Beslut att undersöka kostnaden för en bybastuskylt med tryck (ansvarig LS) 
� Ta fram nya skyltar för läsk och bastuavgift (ansvarig MB) 

 
§9J  Firmatecknare - Styrelsen beslutade att välja ordförande Hans Sjöberg (740821-xxxx) 

och kassör Beatrice Benedicto (731203-xxxx) att var för sig teckna föreningens firma. 

 
§10 Då inga ytterligare frågor fanns, tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet. 
 
Vid protokollet             Justeras 
 
Josephine Baltazar             Magnus Benedicto      Lars Färdigh 


