Styrelsemöte

Föreningen Brygghuset i Bua

1/4 2015

Närvarande: Maggie Sigurdsson, Lena Stenberg, Cina Karlsson, Josefin Sjöberg och Roy
Gustafsson.
Ej närvarande: Sara Lihnell, Lillian Lindqvist, Pernilla Syrén och Maria Rahmberg

§252 Mötets öppnande. ordföranden Roy hälsade välkomna.
§253 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
§254 Justering av föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes.
§255 Ekonomisk rapport. Kassören ej närvarande.
§256 Verksamhetsrapporter.
Second Hand. Melodikryss sista lördagen i månaden. Personalmöte/fixardag 19/4 i två pass:
10.00-13.00 och 13.00-14.00. 25/4 blir det insamling till Barncancerfonden. Stängt
Påskafton pga personalbrist. Mycket bra försäljningsresultat sista månaderna! Önskemål om
en ”lathund” ang prismärkning. Det är önskvärt med 4 personal de lördagarna vi har
melodikryss.
Motionen. Lite sämre deltagande på spinningen.
Fiskerilokalen. Nya ljudanläggningen ännu inte monterad men är på plats. Utrustning för
bildvisning är inte tillfredsställande. Roy diskuterar vad som kan göras med Mats Radio.
Klagomål har framförts ang städning och bokning.
Övrig verksamhet. Hoppis o Skuttis. Inget att rapportera.
§257 Busshållplats/parkering. Parkeringsrutor ska målas. Önskemål om bättre belysning vid
hållplatsen.
§258 Bilen. Bilen gick inte igenom besiktningen och en lagning skulle kosta 5-10.000. Beslutades
att om det inte går att laga den för det priset så köper vi en ny.
§259 Musik i fiskerilokalen. Per-Otto Haugness har frågat om intresse för ett ”öppet hus” i
Fiskerilokalen med jazzmusik.
§260 After Work på Second Hand. Med tanke på få anmälningar så skjuter vi upp
arrangemanget till någon gång under hösten.
§261 Övriga frågor. a) Samverkan Bua. Roy informerar om Bua Samverkan med kommunen.
b) Second Hands återvinning. Roy tar upp det på Bua Samverkan.
c) Allsång. Föreslogs tre datum i sommar: 27/6, 25/7 och 22/8. d) Almanacka för
2016. Lena kontaktar Janne Puuraid och Roy kollar med Buas framtid så att dom inte
tänker göra en almanacka.

§262 Kommande styrelsemöten. 22/4 och 29/5 kl 18.00
§263 Mötet avslutades.

…..........................................................
Lena Stenberg, sekreterare

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

