Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Brygghuset
torsdag den 12 oktober 2017 i Second Hand-lokalen, Bua
Närvarande: Roy Gustafsson, Cina Carlsson, Maria Rahmberg, Sara Lihnell, Josefin Sjöberg,
Maggie Sigurdsson, Lillian Lindqvist, Christine Soniasdotter
Anmält förhinder: Lena Stenberg
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
§ 90

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

§ 91

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 92

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

§ 93

Ekonomisk rapport
Se bilaga.

§ 94

Verksamhetsrapporter
 Second Hand
Insamlingen av en dagskassa i oktober till Superhjältarna gav SEK 5.166.
Insamlingen till Världens Barn från tre dagskassor samt bössinsamling gav SEK
16.100.
Det har varit fortsatt svårt att få personal till öppettiderna.
Beslutet som togs i somras att vi endast kan lämna eller hämta vid porten gäller
tillsvidare, då vi inte har någon som kan bära upp eller ner för trappor (se protokoll
från 18 maj 2017).
 Motionen
4 av ledarna har deltagit i en informations- och träningsaktivitet anordnad av Golden
Wellness; Stark Ute. Kostnaden var SEK 600 per person. Beslut de får ersättning för
detta.
Det finns behov av en låda för utomhusbruk, med lås, att förvara träningsredskap i.
Uppdrag till Roy att kontrollera med kommunen om deras ”sandlådor”.
Det finns tankar på en planeringskonferens i januari-februari nästa år för samtliga
ledare, Josefin återkommer med detaljer och kostnad.
 Fiskerilokalen
Vi kommer att få hjälp att uppdatera ljudanläggningen, så att den fungerar igen.
Beslut att anlita en elektriker för att kunna använda dimmer i lokalen.
Ansvarig har lagt ner 15 timmar i september/oktober på att rengöra golv, det är
fortfarande svårt att få helt rent.
 Övriga verksamheter
Stick-caféet är välbesökt; förra måndagen deltog ett tjugotal personer.

§ 95

Inköp: hoppis & skuttis
Hoppis & skuttis: beslut att köpa in bollar och redskap för SEK 2.000.

§ 96

Städning Fiskerilokal, SH
Beslut att fråga Värö MS Städ & Bilvård om de kan städa Fiskerilokalen. Uppdrag
till Roy att kontakta dem.

§ 97

Höstaktiviteter: after work, bugg
AW: Vi har fått serveringstillstånd för enstaka tillfälle. Endast för medlemmar.
Buggkurs startar 1 november, 21 personer anmälda hittills.

§ 98

Medlemsfest/julfest/årsfest
Tankar finns på att ordna en kick-off för aktiva medlemmar i början av 2018.

§ 99

Övriga frågor
a) cykelskjul:
fråga har inkommit om vi kan sponsra någon typ av cykelskjul vid busshållplats
Pingstkyrkan. Vi är positivt inställda men det är inte vi som äger marken och kan
därför inte ta beslutet.
b) fond:
fråga har inkommit om vi kan sätta upp en fond som andra föreningar kan söka pengar
från. Vi säger nej till det. Önskemål om bidrag/sponsring kan göras direkt till
föreningen redan idag.

§ 100

Kommande styrelsemöten
Nästkommande möte beslutas preliminärt till fredag den 17/11, i kombination med
någon aktivitet. Uppdrag till Josefin att undersöka och återkomma på mejl.

§ 101

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

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

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

