
Protokoll vid styrelsemöte 4 - 2016 

Roslagens företagarkvinnor
Protokoll vid styrelsemöte med Freija

Tid och platsOnsdagen den 6 april 2016,  Hantverkargatan Norrtälje
Kallade: StyrelseledamöterLena Norrman, ordfAnna Eriksson Burman, vice ordfMargaretha Westerberg, sekreterareBirgitta Björling, kassörAnette Göthlin, ledamotMargaretha Lindbäck, ledamotMarie Györi, ledamotCarina Fredlund, suppleant
Frånvarande:

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERARETill mötesordförande valdes Lena Norrman. Till mötets protokollförare utsågs Margaretha Westerberg och till mötets justerare utsågs Marie Györi 
 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGFöreliggande dagordning godkändes.
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLLFöregående protokoll godkändes

 
§ 4 EKONOMIEkonomirapporten gicks igenom och godkändes.

  
§ 5 MEDLEMMAR IN/UT/OBETALDA10 st nya medlemmar fram till 23 mars 20166 st utklubbde , egen begäran21 st som ej betalt, klubbas ut from 2016-04-08.
§6 FÖREGÅENDE AKTIVITETERÅrsmöte den 8 mars 2016 på Åtellet. Ca 40 st medlemmar deltog. Sedvanliga årsmöteshandlingar. Vi fick se delar av den nya hemsidan. Vi avnjöt en god fiskgryta med bröd , kaffe och tryffel
§ 7 KOMMANDE AKTIVITETERPlanering inför vårenIdag onsdagen den 6 april har Kerstin Samsioe inbjudit oss till sitt hemLundqvist Bil och Motor 18 maj kl 18.00Sommaravslutning på Granparken 7 juni kl 18.30

Sid 1 (2)



Protokoll vid styrelsemöte 4 - 2016 

Roslagens företagarkvinnor

 
§ 8 ÖVRIGA FRÅGORStyrelsen tog bestut att Margaretha Linbäck blir administratör för facebookStyrelsen tog beslut att Nettan Göhtlin sköter instagramInfo@freija.se beslutatdes att mailen kommer till Margaretha WesterbergLena Malm kommer och presenterar nya hemsidan den 9 maj kl 18.30Dekaler kommer att offereras, som man kan sätta upp i sin butik. Freijamedlem -rabatt i olika butiker, medlemskort tas fram.Företagsgalan-Margaretha L undersöker om det finns intresse för att bokaett Freijabord via facebook.Mässa till hösten- finns några intressenter som kan tänkas hjälpa till.Ett möte anordnas.

§ 9 NÄSTA MÖTEMåndagen den 9 maj kl 18.30

 
§ 10 MÖTETS AVSLUTANDEOrdförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet: _____________________________Margaretha Westerberg

Protokollets justerare. ______________________________Marie Györi
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