Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Brygghuset
torsdag den 15 juni 2017 i Second Hand-lokalen, Bua
Närvarande: Roy Gustafsson, Maggie Sigurdsson, Sara Lihnell, Christine Soniasdotter
Anmält förhinder: Cina Carlsson, Lillian Lindqvist, Josefin Sjöberg, Maria Rahmberg, Lena
Stenberg
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
§ 57

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

§ 58

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 59

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

§ 60

Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.

§ 61

Verksamhetsrapporter
 Second Hand
Insamlingen av en dagskassa i juni till Kvinnojouren i Varberg gav SEK 5.450. Vi
hade extra öppet (till 16.00) på Sjöbodens dag den 10 juni. Vi kommer även att ha
extra öppet lördag 15 juli, då det är Makrillfestival. Från och med juli månad använder
vi ett nytt schema för personalen, via ett delat dokument på docs.google, där var och
en kan gå in och boka upp sig utan att schemat behöver mejlas ut.
 Motionen
Sommarträningarna pågår. Information om olika pass går ut bl a via Facebook.
 Fiskerilokalen
Vi behöver förtydliga hyreskontrakten vad gäller halv- respektive heldag samt
sophantering. Uppdrag till en arbetsgrupp bestående av Cina, Maggie och Roy att gå
igenom detta.
 Övriga verksamheter
Inget att rapportera.

§ 62

Sommaraktiviteter
Musik på ängen kommer att genomföras den 28 juni, då vi bjuder in Bo Liljedahl.
Beslut att ta kostnaden för detta, SEK 5.000.

§ 63

Slipning av golv i Fiskerilokalen
Tre offerter är inkomna. Beslut att godkänna golvslipning inkl hantering av lister till
en kostnad av SEK 40.000. Uppdrag till en arbetsgrupp bestående av Cina, Roy och
Christine att gå vidare med offerterna och välja leverantör.

§ 64

Insamlingar
Insamling av en dagskassa i juli beslutas till Varberg För Liv.
Insamling av en dagskassa i augusti beslutas preliminärt till Värö-Stråvalla
hembygdsförening. Uppdrag till Christine att undersöka behoven.

§ 65

Övriga frågor
a) samrådsmöte med kommunen:
Hölls den 7 juni. Brygghuset fick uppdraget att hantera frågan vidare när det gäller
tillfällig boule-bana genom att skicka in karta till kommunens kontaktperson, med
förslag på placering.
b) styrelsefest:
Beslutas preliminärt till den 4/8, bekräftelse kommer ca 4 dagar innan via mejl.

§ 66

Kommande styrelsemöten
Nästkommande möte beslutas till torsdag den 24/8 kl 18.00.

§ 67

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

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

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

