Roslagens företagarkvinnor

Freija styrelsemöte 2016-02-10

Åtellet 16.30
Närvarande: Anna Eriksson Burman, Hannele Gladh, (Birgitta Björling), Margareta Lindbäck,
Ulrika Hilmersson,

Catharina Hansen-Lidholm (Nettan Göthlin)

1. Mötets ordförande, sekreterare och justerar utses
Ordförande Hannele Gladh

Sekreterare Anna Eriksson Burman

Justerare Catharina Hansen-Lidholm

2. Föregående mötesprotokoll – justering- utan anmärkning
3. Ekonomi, status konto
- årsbokslut-Genomgång framskjuten pga att kassör ej kunde medverka på hela
mötet.
4. Medlemmar – status

Rapporterna till Catharina som ska hälsa nya medlemmar välkomna fungerar ej. Margareta
skickar ut inbetalningskort med hjälp av Osa i slutet av denna vecka.

5. Vinterns FREIJA AKTIVITETER
-

Morgonmötet ”Bli synlig” blev mycket lyckat, givande. Vi var dock få till antalet ca 8 st

Open space- få till antalet men mycket givande. En sak som kom upp var önskan att ha
en mässa. Detta kommer att diskuteras efter Årsmötet

6. PLANERING AV KOMMANDE FREIJAAKTIVITETER
-

Kerstin Samsioe- ”hemma hos” inrednings event. 6/4 kl. 18,30 max 20 deltagare.
Bilfirma Lundqvist Bil – 18 eller 19 maj, de står för mat och provkörning, lite info. Vi

planerar att ta dit

Lena Enggrön som kan berätta om bilförsäkringar och nån som kan informera om
leasingavtal.
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-

Föreläsning förslag 2016 Föreläsning – Stipendiet , ”Tankefrön” 25/4 eller 3/5

önskas.

18,30.

-

Återkommer om detta. CHL kollar.

Svenska Lyxorkestern på Kärleksudden inbjudna av Kim Alge Pennström den 19/4 kl

Styrelsemöten
2016 02
2016 03

Årsmöte
8 mars kl. 18.30 På Åtellet
-

Mötets ordförande, sekreterare och justerare ska frågas, fråga samma som var
förra året.

Kallelse utkom i tid, Verksamhetsberättelsen ska slutföras, sen skickas runt för
underskrifter. Antal medlemmar 181 betalande. Enligt Margareta med uppgifter
från hemsidan 175 så någonting diffar-rutiner med nya medlemmar ska utredas.
Genomgång av verksamhetsplan

-

Vi tar bort Cancerinsamlingen och sätter in de pengar som hittills samlats in.
Avsluta Freija lunch och after work.

-

Utveckla och förtydliga kriterierna för Årets Freija och Årets unga företagare.
Slå ihop dem till Årets Freija, med utdelning stipendium och nål på företagsgalan.

-

Förslag att ha nomineringsprocess på Freijamässan.

-

Vi måste ha en ny representant från styrelsen till Nyföretagarcentrums styrelse.

-

Oförändrade medlemsavgifter
I övrigt oförändrad verksamhetsplan

Till årsmötet och efter:

Efter mötet: Info om nya hemsidan, Mässa. (Anna ordnar anmälningslista)

-

Inköp av ca 8 flaskor vin-Anna
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-

Blommor, antal? Inköps av vem?

-

Sandra Grann utses till Årets freija, Catharina och Ulrika skriver motivering.

7. WEBB och SOCIALA MEDIER

Ny hemsida på gång -lansering på årsmötet

8. Mötet avslutas

____________________________
Ordf Hannele Gladh

______________________________________
Sekr Anna Eriksson-Burman

_______________________________________
Justerare Catharina Hansen Lidholm

