Styrelsemöte

Föreningen Brygghuset i Bua

28/5 2015

Närvarande: Cina Karlsson, Josefin Sjöberg, Lena Stenberg, Roy Gustafsson, Maria Rahmberg och
Lillian Lindqvist.
Förhinder: Sara Lihnell, Maggie Sigurdsson och Pernilla Syrén
§272 Mötets öppnande. ordföranden Roy hälsade välkomna.
§273 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
§274 Justering av föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes.
§275 Ekonomisk rapport. Se bilaga.
§276 Verksamhetsrapporter.
Second Hand. Christine Soniasdotter varmt välkommen som ny medarbetare!
Melodikryss sista för våren den 30/5. Personalmöte/fixardag 19/4 – inställt pga för få
anmälda. I stället den 7/6 kl 16.00. Varor som var för dyra/svårsålda i butiken har
lämnats in till Hebergs auktioner och resulterat i 1.994:-. Beslutades att Roy beställer en
entrébelysning för 5.000:-.
Motionen. Sommarverksamheten startar v 23. Måndagar vid Dammen/Hultavägen och
onsdagar vid utegymet/slingan kl 18.00. Avgiften är en guldpeng/deltagare som går till
ledarna. Planeras för en hälsodag i höst. Ett pass på förmiddagen och ett pass på
eftermiddagen med avbrott för lunch. My kommer att föreläsa om kost mm.
Fiskerilokalen. Ljudanläggningen är inkopplad och klar.
Övrig verksamhet. Hoppis o Skuttis. Avslutat för terminen.
§277 Sommarplanering. Makrillfestivalen. Ingen auktion på Second Hand, däremot extra öppet.
Schema ska läggas i god tid. Musik på ängen. Artister bokade till den 27/6 (barn- och
familjeföreställning (Johan Skantze och Göran Frödin) kl 16.00 och den 25/7 (Tony Haglund
och Hasse Andersson) kl 17.00. Lena och Sara gör afficher.
§278 Framtidsplaner. Vandrarhem diskuterades, helst i form av en båt.
§279 Stöd till schackfyran. Beslutades att ge ett bidrag på 2.000:-.
§280 Bua-almanacka 2016. Beslutades att utlysa en fototävling Pris: 500:-/publicerad bild. Max
tre inskickade bilder med Bua-motiv.
§281 Övriga frågor. a) Samverkan Bua. Möte den 29/5. Önskemål om mer aktiviteter på ängen
ex.vis volleyboll och boule ska framföras.
b) Uppdatering av hemsidan. Hur fungerar maillistan?
§282 Kommande styrelsemöten. 29/6 kl 18.00
§283 Mötet avslutades.
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Lena Stenberg, sekreterare

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

