Roslagens företagarkvinnor

Styrelsemötesprotokoll 2016-01
Datum: 2016-01-13
Plats: Norrtälje, Coompanion, Hantverkaregatan kl. 08:00-09:45
Närvarande: Hannele Gladh, Catharina Hansen-Lidholm, Margareta Lindbäck, Anna Eriksson Burman,
Birgitta Björling, Ulrika Hilmersson
Anmält frånvaro: Annette Göthlin
1. Till mötets ordförande valdes Hannele Gladh, sekreterare Ulrika Hilmersson och justerare Anna Eriksson
Burman
2. Föregående mötesprotokoll – genomgång av föregående protokoll, justerades
3. Ekonomi, ser bra ut, året har inte inneburit några större utgifter. Vi vill avsätta pengar för föreläsare i
samband med att vi använder våra stipendiepengar.
BB har skickat ut rapporter, inget som var oklart. Redovisning av julfesten pågår.
4. Medlemmar - Inga medlemsförändringar inrapporterade.
Inför 2016 är förslaget en rutin för medlemsregistret, en person i styrelsen är ansvarig för medlemsregistret.
Kommunikation mellan webb-master (idag Margareta Westerberg) och kassör så att listor på medlemmar in
och ut redovisas inför styrelsemöten och avprickning av betalningar är korrekta.
5. Höstens FREIJA AKTIVITETER
Julfest på Kröns och Väddö Kyrka

Fantastiskt fint och trevligt!

6. PLANERING AV VIDARE FREIJAAKTIVITETER
2016
Trettondagsbal / Rotary 5/1

Inställd.

Vi avslutar projekt Freija-luncher för denna gång,
Frukostmöte 20/1 2016 ”Bli synlig”
Lena Norman talar till teman som:
- Var finns dina kunder?
- Analysera din marknad
- 100% nöjd kund
- Kunden har alltid rätt
- Värdegrund, varumärke – betydelsen
Marie Györi talar till teman som:
- Återspegling av ditt företa i ditt presentationsmaterial
- Betydelse av ditt material: visitkort, folder etc
2016 01 26 Säljtorg – ML skriver ihop inbjudan med info och skickar till HG som ser till att den läggs ut.
Styrelsemöten
2016 02 10
Styrelsemöte 16.30 Middag med valberedningen 19.00 på Åtellet (?) AEB bokar.
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Nya förslag på aktiviteter under våren:
Kerstin Samsioe UH kontaktar
Bilfirma i Norrtälje – Lundqvist Bil har tidigare föreslagit det HG kontaktar
Föreläsningar CHL kontaktar några föreslagna om prisuppgift
Samarbete med kommunen, Handelsstaden och ev Företagarföreningen
7.

Årsmöte med nyval
Förslag på datum för årsmöte 8 mars.
Valberedningen kom till styrelsemötet i snörusket, genomgång av vilka som är i tur att avgå.
Lite snack om vilka kompetenser vi bedömer skall finnas i styrelsen, typ webb-kontakt mm
Årets Freija brukar utses på årsmötet, förslag diskuterades.

8. SOCIALA MEDIER
9. Hemsida www.freija.se
Arbetet fortgår, Lena Malm på Skärgårdskontoret och HG jobbar vidare.
10. Utskick till medlemmar – vem? Vad? När?
Samma punkts info som tidigare ligger kvar, kompletteras med Medlemsbrev till nya och info till bef
medlemmar under året.
I samband med lanseringen av den nya hemsidan vill vi göra en NKI-undersökning till medlemmar om vilka
förväntningar de har på sitt medlemskap i Freija.
Även med info som t ex
- Vad får du som medlem
- Medlemmars möjlighet till marknadsföring
- Använd Facebook och Instagram
Nästa styrelsemöte Onsdagen den 10 februari kl 16.30 i Norrtälje
10.. Mötet avslutas

_______________________________
Orf Hannele Gladh

_______________________________
Justerare Anna Eriksson-Burman

_______________________________
Sek Ulrika Hilmersson

