Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Brygghuset
måndag den 11 september 2017 i Second Hand-lokalen, Bua
Närvarande: Roy Gustafsson, Cina Carlsson, Lena Stenberg, Maggie Sigurdsson, Lillian Lindqvist,
Christine Soniasdotter
Anmält förhinder: Josefin Sjöberg, Sara Lihnell, Maria Rahmberg
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
§ 79

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

§ 80

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 81

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

§ 82

Ekonomisk rapport
Se bilaga.

§ 83

Verksamhetsrapporter
 Second Hand
Insamlingen av en dagskassa i september till Jontefonden gav SEK 7.200.
Den 6 september hölls ett personalmöte, anteckningar från detta har gått ut till alla
inblandade.
Inbjudan till kick-off den 11/10 har skickats ut till all personal.
 Motionen
Inget att rapportera.
 Fiskerilokalen
Mycket uthyrningar, vi har fått beröm för köksutrustningen.
Vi har fått råd och tips från Golvteamet på skötsel av golv och allrengöringsmedel och
moppar har köpts in.
 Övriga verksamheter
På stick-caféet förra måndagen deltog 11 personer.

§ 84

Höstaktiviteter
Arbetsgruppen för ”Ladies After Work” består av Maggie, Irene och Lena. Nytt
beslutat datum är 10/11. Inbjudan har gått ut till gamla och nya företagare. Uppdrag
till Roy att kontakta Polisen om eventuella tillstånd.

§ 85

Inköp
Beslut att köpa in 15 st ögonkuddar till yoga-klasserna till en kostnad av SEK 1.800.
Dessa skall finnas i lokalen och kan inte användas privat.

§ 86

Insamlingar
Insamling till Världens Barn den 2 oktober beslutas vara dagskassorna från söndag 24
september, tisdag 26 september samt lördag 30 september.
Insamling av en dagskassa i november beslutas till Diabetesförbundet.
Insamling av en dagskassa i december beslutas till Värö-Stråvalla församlings
hjälpkassa.

§ 87

Övriga frågor
a) städning:
Vi har hittat en person som eventuellt är intresserad av att ta uppdraget att städa
Second Hand-lokal och Fiskerilokalen och vi avvaktar därför med att annonsera.
b) ersättningar till vaktmästare samt ansvariga för Fiskerilokal och Second Hand:
Separata genomgångar kommer att göras med var och en under september.

§ 88

Kommande styrelsemöten
Nästkommande möte beslutas preliminärt till torsdag den 12/10 kl 18.00.

§ 89

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

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

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

