Protokoll fitrt vid sammanträde med Föreningen Brygghuset
torsdag den 31 mars 2016 i Sanddamm
N?irvarande: Roy Gustafsson, Maggie Sigurdsson, Maria Rahmberg, Sara Lihnell,
Cina Karlsson, Lena Stenberg, Christine Soniasdotter

Lillian Lindqvist,

Anmält ftirhinder: Josefin Sjöberg
Vid protokollet: Christine Soniasdotter
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Mötets öppnande
Ordforanden hälsade de nåirvarande välkomna och ftirklarade sammanträdet öppnat.

$7

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkåindes.

$8

Justering av fiiregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

$e

Ekonomisk rapport
Lillian redovisade det ekonomiska resultatet och ställningen fram t o m den 31 mars,
se bilaga. Noteras bl a att 23%o av omsättningen på Second Hand nu utgörs av swishbetalningar.
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Verksamhetsrapporter
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Second Hand

Personalmöte beslutades till den l0l4 kl 14.00. Den s k dagboken är tillbaka
på Hallands Nyheter, vi kommer dåirmed att kunna ha vår annons dåir igen.
Beslutades att vi provar attläggatill information de datum vi har Melodikryss,
speciella insamlingar etc. Roy delade ut nycklar till Len4 vilka kommer att
delas ut till de som inte har, forslagsvis på personalmötet. Diskussion om
huruvida vi kan stiinga en timma tidigare på tisdagar. Vi awaktar med beslut
till efter hösten. Beslutades att Lena inforskaffar materiel till att sätta upp
räcken utanftir entrön, i syfte att undvika fallskador. Uppdrag till Roy att ta
fram ftirslag till utseende på nya ftlrkläden, med tryck. Uppdrag till Christine
att kontakta Varberg kommun ftir att ta reda på om intresse finns ftir samarbete
med återvinningscentralen i Limabacka.
Motionen
Förslag har inkommit om att vi ordnar utomhusaktiviteter för barn. Uppdrag
till S ara att lyfta fr ägan till Motionsgruppen.
Fiskerilokalen
En högtalare i köket är trasig. Den26l4 har ett loretag bokat ett
helarrangemang, vi står ftir allt, halvdag. Väröbacka hembygdsft)rening har
åberopat att de vill ha ett s?irskilt rabatterat pris. Uppdrag till Roy att ringa
Anna-Karin.
Övriga verksamheter: Hoppis och Skuttis
Inget att rapportera.
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Detalj planen hamnängen, namnlistor
Vi skall svara på Varberg kommuns ftirslag till detaljplan innan den 1414. Uppdrag till
Roy att ta fram ett utkast till svar och mejla till styrelsen. Beslutades att vi fran och
med nu inte lägger fram några insamlingslistor ftir eller emot detta inne på Second
Hand.

Marknadsfiiring
Beslutades att vi köper in 500 bomullskassar med tryck till en kostnad av SEK
10.600:-
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Våraktiviteter; HLR, Hornborgasjön
Z2l4,bildspel, Musik på Ängen, m m
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Country Marinabaren 8/4, After Work

HLR
Genomftirdes den 2013, endast 4 personer deltog.
Hornborgasiön
Buss åir bokad till den 4l4lrJ 08.30 med 54 sittplatser plus chaufftir. I dagsläget
finns 3 vakanser. Återstår attfatagpå 2 personer på listan ftir vakanser.
Marinabaren
Bord finns bokat ftr 10 personer (Lena har bokat). Dessutom har Josefin
samlat ihop 15 personer som är intresserade (enligl mejl från den 3l mars).

After Work
tackatja till att deltaga. Fortfarande flor få personer
som har anmält att de kan hjåilpa till under kvällen. På personalmötet den l0l4
kommer vi att uppmana fler att stiilla upp den 2214.Uppdrag till Lenaatt
kontakta reporter fi)r att fråga om det finns intresse ftir att skriva om
arangemanget. Karaoke-maskin iir nu inköpt.
Bildspel
11 ftiretag/utställare har
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Frågan skjuts upp till hösten.
Musik på Ängen
Lena har haft kontakt med Micke Syd f d trummis i Gyllene Tider. Uppdrag
till Lena att mejla honom igen, då vi ej har ffitt svar.
Sjöbodens dag 6/6
Uppdrag till Lena och Maggie att undersöka om vi kan delta med en eller
flera aktiviteter; häst och vagn, uppvisning i linedance m m.

Insamling Second Hand, sponsring ungdomsprojekt
Lördag 2l4har vi insamling till PLAN. Olika ftirslag på nya insamlingar diskuterades.
Beslutades att dagskassan från filrsta lördagen i maj skall gå till Fågelcentralen i
Kungälv samt dagskassan från ftirsta lördagen i juni skall gå till Djurskyddet Sverige.
Beslutades att sponsra Bua ungdomsgard med SEK 5.000, då forfrågan har inkommit
från dem. Uppdrag till Roy att även kontakta Eva Henningsson.
Övriga frågor
a) line dance

Uppdrag till Maggie och Lena att kontakta eventuell ledare ftir linedance och att
åirendet sedan överfors till Motionen.

b) planeringsdag
Uppdrag till Lena att kontakta Falkenbergs Strandbad och S?iröhus och se vilka
datum som kan passa.
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Kommande styrelsemöten

$17

Mötets avslutande

Nästkommande sammanträde beslutades till den25l4 kl 18.00. Lokal: Second Hand.
Efterkommande möte ftireslogs til|2615 kl 18.00 men beslut awaktas med till den
2514 ochalla uppmanas kontrollera sina almanackor. Beslutades att vi från och med
augusti har våra styrelsemöten i början av månaden istället ftir i slutet. Detta fiir att vi
skall kunna ffi ett aktuellt och rätfvisande resultat fiir den gångna månaden att gä
igenom.

Ordftiranden tackade de niirvarande och avslutade sammanträdet.

Roy Gustafsson, ordftirande

Christine Soniasdotter, sekreterare

