Styrelsemöte

Föreningen Brygghuset i Bua

6/7 2015

Närvarande: Lillian Lindqvist, Pernilla Syrén, Maggie Sigurdsson, Lena Stenberg, Cina Karlsson,
Josefin Sjöberg, Maria Rahmberg, Roy Gustafsson och Sara Lihnell
§284 Mötets öppnande. ordföranden Roy hälsade välkomna.
§285 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
§286 Justering av föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes.
§287 Ekonomisk rapport. Se bilaga.
§288 Verksamhetsrapporter.
Second Hand. Insamlingen till Din Stora Dag gav 5.060:-. Nästa insamling den 25/7 till
Operation Smile som är en politisk och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation med
90 000nr som bidrar till att barn med ansiktsdeformiteter runt om i världen
får den operation de behöver för att kunna leva ett normalt liv. Stor uppslutning på
personalmötet den 7 juni. Lena skriver på facebooksidan om inlämning av varor.
Diskuterades problem med bilverkstadens bilar som står i vägen.
Fiskerilokalen. Färdigmålat invändigt. Lena kollar inköp av nya gardiner.
Motionen. Hälsans dag den 22/8 kl 10-15 i Fiskerilokalen. Kostnad 100:- och
medlemsavgift/pp. Utomhusträningen populär, ca 20 deltagare/gång. Eventuellt yoga i höst.
Beslutades att köpa en booze. Pernilla kollar priser. Även yogamattor och stepbrädor
behövs.
§289 Sommarplanering. Makrillfestival 11/7. En personal till behövs på de två sista passen på
SH. ”Musik på ängen” 25/7. Maggie beställer annons i Varbergsposten och Lena i Hallands
Nyheter.
§290 Posten. Önskemål har framförts om en lokal för brevbärarnas raster och förslag var
Fiskerilokalen eller Second Hand. Beslutades att inte upplåta lokal för ändamålet.
§291 Boulebana. Roy och Torgny (Buas Framtid) har fått tillstånd från kommunen på ett år i
taget för boulebana bakom SH. Kostnaden beräknas till ca 10.000:- vilket delas mellan Buas
Framtid och Brygghuset. Beslutades att anslå 5.000:§292 Insamlingar. Beslutades att samla in till Operation Smile den 29/8, till Världens Barn den
3/10 och till Svenska Kyrkans Diakoni den 12/12 (Cina kolllar).
§293 Övriga frågor. a) Bugg.Christine är instruktör men behöver en till för kurs om det blir
aktuellt. Cina kollar kurs på Videberg. b) Almanacka. Kontakt med tryckeri Just Nu. c)
Föreslogs kurs i HLR. Maria kollar utbildare.
§294 Kommande styrelsemöten. 19/8 kl 18.00 samt 21/9 kl 18.00.
§251 Mötet avslutades.
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Lena Stenberg, sekreterare

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

