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Åbyggeby Bastubadare 
 

PROTOKOLL 
fört vid årsmöte på Bybastun 2012-03-14 

 
Närvarande vid mötet var Leif Sundin (LS), Sara Holmström (SH), Ulf Sundin (US), 
Josephine Baltazar (JB), Lars Färdigh (LF) samt Magnus Benedicto (MB) 
 

§ 1 
Till ordförande för mötet utsågs LS, som öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till 
justeringsmän utsågs SH och US. 

§ 2 
Dagordningen lästes upp och godkändes. Beslutades att mötet var behörigen utlyst. 

§ 3 
LS läste upp kassa/revisionsberättelsen och LS verksamhetsberättelsen. Samtliga godkändes 
och lades till handlingarna. 

§ 4 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 

§5 
 
Till revisorer återvaldes Börje Westring och Lars Färdigh för en period om 1 år. 
Till revisorssuppleant valdes Fredrik Wåhlstedt för en period om 1 år. 
Till ordförande återvaldes Leif Sundin för en period om 2 år. 
Till vice ordförande och kassör valdes Magnus Benedicto för en period om 2år. 
Till suppleant återvaldes Sara Holmström för en period om 2 år. 
 
Följande sitter kvar ytterligare 1år: 
Sekreterare: Josephine Baltazar. 
Suppleant: Ulf Sundin 
 

§6 
Genomgång av föregående års beslutade aktiviteter: 
 
� Beslut att fortsätta med årskort för att minska hanteringen av småmynt. Dock ska avgiften sänkas för att 

locka fler att köpa årskort. Nytt pris för herrar 700kr och damer 200kr. FW gör anslag för detta på bastun. 
SH uppdaterar hemsidan och informerar Byblads ansvariga. Genomfört 

� Beslut att införa 10ggr kort för 300kr. Insättningen av avgiften ska då sättas in på konto och märkas med 
namn. LS undersöker vidare med LF gällande utformandet av 10ggr korten. Genomfört (5st har köpt) 

� Beslut att förlängningsförfrågan av sponsringen görs av respektive person som haft kontakt med respektive 
företag. Sponsoravtalet gäller för kalenderår 2011-2012. Sponsringsbeloppet är 2000kr/år. Genomfört (Alla 
6 har förlängt) 

� Beslut att nästa renoveringsprojekt blir att se över tak och yttervägg i duschutrymmet. Delvis genomfört 
(halva taket bytt men yttervägg ej påbörjad)   

� US undersöker med Lars Färdig gällande att installera en brytare till TV:n och digitalboxen för att få undan 
skarvdosan. Genomfört 

� Införa städ- och öppningsschema för tjejbastun. SH skickar ut förslag och förfrågan. Genomfört 
� Brytare till timer och bastuaggregatet för att slippa stänga av timerinställningarna. MB undersöker med El-

Urban. Genomfört (men av annan elektriker) 
� Beslut att hyra ut omklädningsrum och/eller dusch till ett äventyrs- och kajakföretag. Pris för hyra av 

omklädningsrum 200kr/tillfälle och 400kr för bastu och omklädningsrum. LS kontaktar företaget. 
Genomfört (De har hyrt 1ggr och intresserad av att hyra mer) 

� FW ansvarar för en nycklista dock hjälps alla åt för att ta reda på vilka som har en nyckel. En lånenyckel 
tillverkas om inte det finns någon nyckel över. 

� Eldningsansvariga får för en självkostnadspris på 100kr hyra bastun vid ett tillfälle. 
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� Nya öppnings- och stängningsinstruktioner. LS ansvarig. Genomfört 
� US är ansvarig för inköpslistan. Övriga hjälps åt att meddela om det är något som ska inhandlas. 
� Oljan som blev kvar från tanken kollar FW med Börje Westring om han kan använda till traktorn. 

Genomfört 
 

§7 
Det sista bastutillfället före sommaren är lördagen 2/6 2012.  
Första bastutillfälle för herrar är 1/9 2012 och sista tillfället är 1/6 2013  
Tjejbastun har 4st fredagar under HT 2012 (14/9, 12/10, 9/11 och 14/12) och 5st fredagar 
under VT 2013 (11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 17/5) 
 
Inför första badtillfället samlas vi vid bastun måndagen den 27 augusti kl 18:00 för en 
gemensam storstädning av bastun. 
 

§8 
Beslutade verksamhets aktiviteter: 
� Prioritera renoveringen av taket vilket innebär att byta resterade delen av taket. Den 2 juni 

samlas berörda för att byta taket och avslutar kvällen med bastubad och grillning. 
� Styrelsen positiv till att byta blandarna i duschutrymmet samt blandaren vid badkaret. Då 

kostnaden för att köpa in nya blandare blir för stor, undersöker MB med X:et om det finns 
möjlighet att få tag på några för en billigare penning. 

� Sponsoravtal förnyat för 2012 för alla tidigare företag för en summa på 2000kr/år, företag. 
MB, FW och US ansvarar för att hålla kontakten med respektive sponsor. 

� Aktuellt år för gällande sponsoravtal skall anges på sponsorskylten. Ordnas av styrelsen. 
� Styrelsen positiv till att flytta badkaret till dess ursprungliga plats. Beslut tas vid ett senare 

tillfälle för när och hur det skall utföras. 
� Elelement har installerats och dessa får ej spolas av med vatten. Varningsskyltar skall 

sättas upp i duschrummet samt instruktioner för skötseln av städningen i duschrummet. 
MB ansvarar för skylten & LS för instruktionen. 

� LS uppdaterar ansvarschemat 
� Styrelsen positiv till en www.abyggeby.se skylt på fasaden på bastun, liknande den som 

vägföreningen satt upp vid busshållplatsen på Norra Åbyggeby. Syrelsen utformar 
skylten. 

� Styrelsen överens om att regler vid uthyrningen av bastun bör finnas. Regler såsom 18års 
gräns, ingen uthyrning efter kl.24.00, hyra 400kr/4tim och sedan gäller 100kr/tim. JB tar 
fram ett förslag på hyreskontrakt. 

� Styrelsen ansvarar för att komplettera nyckellistan med namn och kontaktuppgifter (tel 
och e-post) 

� Styrelsen positiv till ny ytterdörr. US undersöker möjligheten att få tag på en bättre 
begagnad dörr samt ev kostnader för nytt lås och nya nycklar. 

 
  

         § 8 
Då inga ytterligare frågor fanns, tackade ordförande för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet             Justeras 
 
 
 
Josephine Baltazar             Sara Holmström      Ulf Sundin 


