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1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Granberg hälsar alla välkomna.
2. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll.
3. Inkomna handlingar
Inget att notera.
4. Ekonomi
Kenneth informerar om att det ekonomiska läget ser bra ut. Inga större förändringar sedan
föregående möte.
5. Sommarkiosken
Kommunen har beviljat oss 6 st. ungdomar för kioskverksamheten. 2st per period (totalt 3
perioder). Dock har en hoppat av första perioden. Kenneth tar kontakt med kommunen och
kontrollerar ifall det finns någon reserv på tur. Samt kontrollerar även vilka arbetsuppgifter vi
får ge våra ungdomar.
Under de perioder då vi har två sommarjobbare kommer kiosken att ha öppet mellan 10.0018.00. Och under helger samt ev. första perioden kommer öppettiderna att vara 11.00-16.30.
Torsdagen den 16 juni kl 18.00 bokar vi in ett möte med alla sommarjobbare samt
styrelsemedlemmar. Så att vi tillsammans kan gå igenom rutiner, scheman osv. Kenneth tar
kontakt med ungdomarna.
Styrelsemedlemmarna tar var och en ansvar för kiosken en vecka var. Schema över detta fylls
i under mötet. Ni som inte kunde delta vid kvällens möte tag gärna kontakt med Hans, som
ansvarar för sommarschemat, för att boka er vecka. Vårt jobb blir att varje vecka hjälpa och
stötta sommarjobbarna samt inhandla varor vid behov. Kenneth kommer att sköta den första
varuhandlingen. Han kommer även att upprätta en lista över vilka varor som skall finnas
hemma.
6. Övrigt
Kenneth har byggt en "låda", där alla data och musikutrustning finns samlad. Han har även
införskaffat en plattskärm, enligt tidigare beslut. Och sammanställt en manual över all teknisk
utrustning. Han har dessutom byggt en hatthylla till hallen i Holken. En eloge till Kenneth för
hans otroliga jobb! Du är guld värd!
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Styrelsen beslutar att ta ut hyra för Holken även de tillfällen då uthyrning aldrig faktiskt skett.
Detta enligt de bokningsregler som finns på hemsidan.
Hans tar på sig att olja in bryggorna. Ett arbete som egentligen skulle ha gjorts under
städdagen men inte kunde utföras pga vädret. Tack Hans!
11. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

-------------------------------------Malin Holmgren
Sekreterare

-----------------------------------------Hans Granberg
Ordförande
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