Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Brygghuset
torsdag den 6 april 2017 i Second Hand-lokalen, Bua
Närvarande: Roy Gustafsson, Maggie Sigurdsson, Lena Stenberg, Cina Carlsson, Lillian Lindqvist,
Sara Lihnell, Christine Soniasdotter
Anmält förhinder: Josefin Sjöberg, Maria Rahmberg
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
§ 33

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 34

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 35

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

§ 36

Ekonomisk rapport
Se bilaga.

§ 37

Verksamhetsrapporter
 Second Hand
Insamlingen till Alzheimersfonden uppgick till SEK 5.817. Vi kommer att ha ett
personalmöte den 9/4 kl 15.00. Vi har öppet påskafton.
Insamling av en dagskassa i april beslutas till Valborgsfirandet i Bua.
Insamling av en dagskassa i maj beslutas till Majblomman.
Insamling av en dagskassa i juni beslutas till Kvinnojouren i Varberg.
 Motionen
Utegymnastiken har startat.
 Fiskerilokalen
Vi tillämpar nu ”Hyreskontrakt tillfällig hyresgäst” vid uthyrningar.
 Övriga verksamheter; Hoppis och Skuttis, Stickcafé, Teater
Stickcaféet pågår på måndagar.
Teaterverksamheten planerar en teater-quiz.

§ 38

Våraktiviteter
Buggkursen pågår och har haft deltagare från bl a Veddige, Frillesås och Varberg.
Resan till Sandgrund och Lars Lerin-utställningen behöver preliminärbokas denna
vecka. Rolfs Bussresor eller Veddige Buss är möjliga leverantörer. Vi kommer att
sponsra en del av kostnaden. Uppdrag till Lillian och Roy att undersöka vidare.

§ 39

Personal Föreningsrådet
Föreningsrådet har inga nya förslag på personer som vill arbeta som vaktmästare.

§ 40

Inköp Fiskerilokalen
Beslut att köpa in 20 st nya bord inkl vagnar till en kostnad av SEK 50.000.
Beslut att köpa in ny projektduk inkl kablar till en kostnad av SEK 5.000.

§ 41

Sponsring
Vi skall informera mer, t ex via hemsidan, att det är möjligt att äska pengar av
Brygghuset.

§ 42

Inköp flaggor
Beslut att köpa in nya flaggor till en kostnad av SEK 5.000.

§ 43

Övriga frågor
a) samrådsmöte med kommunen – hålls den 26/4 kl 18.00 i Sjöräddningens lokaler.

§ 44

Kommande styrelsemöten
Nästkommande möten föreslås till torsdag den 18/5 kl 18.00 samt torsdag den 15/6 kl
18.00.

§ 45

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

…....................................................
Roy Gustafsson, ordförande

…....................................................
Christine Soniasdotter, sekreterare

