Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Brygghuset
torsdag den 18 maj 2017 i Second Hand-lokalen, Bua
Närvarande: Roy Gustafsson, Maggie Sigurdsson, Cina Carlsson, Lillian Lindqvist, Christine
Soniasdotter
Anmält förhinder: Josefin Sjöberg, Maria Rahmberg, Lena Stenberg, Sara Lihnell
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
§ 46

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

§ 47

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 48

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

§ 49

Ekonomisk rapport
Se bilaga.

§ 50

Verksamhetsrapporter
 Second Hand
På grund av semestertider måste vi tyvärr meddela kunderna att när det gäller
hämtning och lämning kommer vi bara att kunna lämna vid porten (alltså inte bära upp
för trappor) och enbart hämta på markplan (alltså inte bära nerför trappor). Detta
gäller från och med nu t o m sista juni. Vi behöver dessutom ställa ut slängsäckarna i
förrådet och detsamma gäller för det vi slänger i de sorterade återvinningsbehållarna.
 Motionen
Inget att rapportera.
 Fiskerilokalen
Golvet i lokalen behöver slipas och lackas. Uppdrag till Christine (med hjälp av Cina)
att ta in tre offerter på golvslipning. Bra bokningsläge inför sommaren, många
bokningar. Taket kommer att behöva åtgärdas, vid kraftig vind har det hänt att
takpannor har blåst ner.
 Övriga verksamheter
Teater-quiz är planerad till den 8/9.

§ 51

Sommaraktiviteter
Karlstad, Lars Lerin: Offert från Veddige Buss, som för minst 30 personer vill ha SEK
27.000, d v s SEK 900 per person. För samma pris kan vi få en buss med 50 platser. Vi
sponsrar en mellanskillnad så att respektive medlem som anmäler sig får betala SEK
500. Vår kostnad blir då max SEK 12.000. Beslut att anlita Veddige Buss för resan,
som blir den 13 juni.
Musik på ängen: Vi försöker planera något till juli månad.
Buggkurs: Planering pågår för en eventuell fortsättning till hösten.

§ 52

Personal
Ledaren för yogaklasserna önskar gå en kurs i sommar. Kostnad SEK 720. Beslut att
vi betalar för detta.

§ 53

Inköp
Beslut att köpa in två st städmaskiner till Second Hand respektive Fiskerilokalen samt
en elektrisk fönsterputs till en kostnad av totalt SEK 11.000.

§ 54

Övriga frågor
a) samrådsmöte med kommunen är planerat till den 7 juni kl 15.30. Christine deltar.
b) styrelsefest planeras preliminärt till den 4/8, beslut tas på nästa möte.

§ 55

Kommande styrelsemöten
Nästkommande möten beslutas till torsdag den 15/6 kl 18.00 samt torsdag den 24/8 kl
18.00.

§ 56

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

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

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

