Protokoll ftirt vid sammanträde med Föreningen Brygghuset
måndag den 25 april 2016 i Bua
Närvarande: Roy Gustafsson, Maggie Sigurdsson, Maria Rahmberg, Lillian Lindqvist, Cina
Carlsson, Lena Stenberg, Christine Soniasdotter
Anmält florhinder: Josefin Sjöberg, Sara Lihnell
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
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Mötets öppnande
Ordftiranden hälsade de ntirvarande välkomna och ft)rklarade sammantriidet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Justering av fiiregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.
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Ekonomisk rapport
Det ekonomiska resultatet ftir april iinnu inte klart. Resultatet av After Workaktiviteten var positivt, d v s en liten vinst.
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Verksamhetsrapporter

e/

Second Hand

P"tr*"tr"öt"t hölls den 10 april,
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t/
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16 personer deltog.

Nycklar delades ut till de

som inte hade samt en nyckellista upprättades på samtliga nyckelinnehavare.
Nya ftirkläden med tryck åir beställda. Kommunen återkommer i juni angående
projekt "Kretsloppsparken" (eventuellt samarbete med återvinningscentraler).
Motionen
H. int. *,iilighet att ordna ytterligare en aktivitet i form av
utomhusaktiviteter ftir barn, men åir positiva till idön.
Fiskerilokalen
Högt"t"*" rtd köket är lagad. Helarrangemanget bokat den 261 4 har fl yttats
till den 27l4.Fräganom inköp av nyabord och stolar skjuts fram till hösten.
Nytt hyreskontrakt skall utformas. Ansökan till kommunen om driftsbidrag har
skickats in. Uppdrag till Roy att kontakta Bygdegårdarnas Riksftirbund och
konhollera omAnticimex ingår i vår ftirsåikring.
Övrisa verksamheter: Hoppis och Skuttis
Inget att rapportera.

Vår och sommaraktiviteter; Invigning fiirsäljning vid sjöbodarna, Sjöbodens dag
4/6, Musik på Ängen, m m
r' Invingrring ftirsäljnine vid sjöbodama
Från och med den 30 april startar lorsäljningen igen vid sjclbodarna.

t/
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Sjöbodens dag 4/6
Sjöbodens dag åir flyttad till den 4l6,kl15.00-17.00. Beslutades att Second
Hand då kommer att ha extra-öppet till 17.00. Beslutades att vi kommer att ha
en egen aktivitetet med häst och vagn i området till en kostnad av SEK 1.500.
Musik på Ängen

Istället lor musik enbart ftir vuxna ftirsöker vi ordna en barnfiireställning med
Göran och Johan och en trollkarl. Förslag på datum 216,316,2417.Uppdrag
till Lena att undersöka vidare. Vi bokar även Fiskerilokalen ifall det blir dåligt
väder.
g

24

Insamling Second Hand, sponsring Krogsta Fyr
Beslutades att dagskassan från ftirsta lördagen i juli samt bidraget på SEK 500 fran
utställaren påAfter Work skall gå till Majblomman samt dagskassan från fiirsta
lördagen i augusti skall gå till Härbärget Lyktan i Varberg. Beslutades att sponsra
Krogsta Fyr med SEK 3.000, då ftirfragan har inkommit från dem.
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Övriga frågor
a) line dance
Ärendet skjuts upp till hösten.
b) planeringsdag
Förslag till datum: 616 med 19/6 som reservdag. Uppdrag till Roy att mejla ut
fiirslagen till styrelsen, vi väljer det datum då flest kan. Uppdrag till Lena att kontakta
Skårs gård eller Ästad Gård.
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Kommande styrelsemöten
Nästkommande sammanträde beslutades till samma dag som planeringsdagen, d v
den6/6 eller den lgl1.Efterkommande möte ftireslogs till 13/8 hos Roy med
eft erftilj ande kick-off infiir hösten.
Mötets avslutande
Ordftiranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Roy Gustafsson, ordfiirande

Christine Soniasdotter, sekreterare
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