Styrelseförslag och motioner till årsmötet 2020
Fastställande av medlemsavgifter för 2021
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
Medlemsmotion 1. Installera handduschar på herrsidan
”Det sägs att man lätt blir hemmablind!" Vid bastupågarnas besök på olika
Kallbadhusanläggningar har vi noterat att det på i stort sätt alla ställena finns handduschar
kopplade till de så kallade takduscharna. Damsidan på Bjärreds Kallbadhus har 3
handduschar. Varför det inte installerats på herrsidan är oklart? Även herrar borde ha tillgång
till handduschar för att lättare kunna sköta nedre hygienen. Motionsyrkande: Att det snarast
installeras handduschar på herrsidan”
Styrelsens yttrande:
Styrelsens anser att installation av handduschar är ett operativt styrelsebeslut .
Generellt, kan sägas att Föreningen har dålig erfarenhet av handduschar. På damsidan får
badvärdar och styrelseledamöter ideligen byta handtag och slang oavsett kvalitet. Under en
period försvann också handduschar från duschrummen.
Men naturligtvis ska önskemål om handduschar; för- och nackdelar, beaktas nästa gång det
är dags att byta duschmoduler.
Medlemsmotionen skall avvisas.
Medlemsmotion 2. Yoga på damsidan
”Det skulle vara trevligt att ordna yoga på däcket innanför dambastun. Tidigare har jag gjort
yoga på gräset nära badet och stranden och tyckte det var mycket vilsamt. En gång i veckan
kunde vara lagom och skulle under en timme inte störa serveringen alltför mycket. Det
fungerar att ha yoga där i de fl esta väder utom hällregn. Jag kan hjälpa till att knyta
kontakter.”
Styrelsens yttrande:
Utrymmet på Bjerreds Saltsjöbad är stark begränsat och att upplåta badavdelning och
bryggdäck till olika typer av evenemang kan skapa missnöje och begränsa tillgängligheten
för badande som inte deltar i aktiviteten.
Att förorda en utövare eller verksamhet framför en annan kan också ge intryck av att
Föreningen favoriserar viss verksamhet eller aktör. Styrelsens anser att all verksamhet som
arrangeras på badavdelning och bryggdäck skall vara i Föreningens regi eller legitimeras av
styrelsen.
Medlemsmotionen skall avvisas.
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