Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Brygghuset
måndag den 14 augusti 2017 i Second Hand-lokalen, Bua
Närvarande: Maggie Sigurdsson, Lena Stenberg, Josefin Sjöberg, Maria Rahmberg, Cina Carlsson,
Lillian Lindqvist, Christine Soniasdotter
Anmält förhinder: Roy Gustafsson, Sara Lihnell
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
§ 68

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

§ 69

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 70

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

§ 71

Ekonomisk rapport
Se bilaga.

§ 72

Verksamhetsrapporter
 Second Hand
Insamlingen av en dagskassa i juli till Varberg för Liv gav SEK 6.970. Den preliminärt
beslutade insamlingen till Värö-Stråvalla hembygdsförening i augusti blev inte av
eftersom de inte har svarat på förfrågan.
Det finns intresse bland medlemmarna att vi återigen har ”Ladies After Work”.
 Motionen
Höstträningarna börjar den 28 augusti. Schema finns på Brygghusets hemsida och på
Facebook.
 Fiskerilokalen
Uthyrningen har varit bra under juni månad. Juli var lugnare, delvis beroende på att vi
då fick golvet slipat under sista veckan. Augusti är uthyrningen bra igen, framförallt
flera bröllop.
 Övriga verksamheter
Inget att rapportera.

§ 73

Höstaktiviteter
Beslut att genomföra ”Ladies After Work” i Second Hand-lokalen fredagen den 24
november. Uppdrag till Lena att höra efter vilka som vill vara med i en arbetsgrupp
för detta.
Teater-quiz är avbokad, nytt datum ännu ej fastställt.
Buggkurs planeras att hållas 5 onsdagskvällar i november i Fiskerilokalen.

§ 74

Kick-off för personal på Second Hand
Beslut att genomföra en kick-off i höst med någon trevlig aktivitet, eventuellt i
kombination med nästa personalmöte, med ett fast belopp per person som max
kostnad.

§ 75

Insamlingar
Insamling av en dagskassa i september beslutas till Jontefonden.
Insamling av en dagskassa i oktober beslutas till Superhjältarna.

§ 76

Övriga frågor
a) städning:
Beslut att gå ut med förfrågan avseende städning av Second Hand-lokal och
Fiskerilokalen. Uppdrag till Maggie och Lena att gå vidare med annonsupplägg.
b) ersättning till vaktmästare:
Bordläggs till nästa möte.

§ 77

Kommande styrelsemöten
Nästkommande möte beslutas preliminärt till måndag den 11/9 kl 18.00.

§ 78

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

…....................................................
Maggie Sigurdsson, ordförande

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

