Protokoll vid styrelsemöte 8 - 2016

Protokoll vid styrelsemöte med Freija
Tid och plats

Tisdagen den 4 oktober 2016, Norrtälje
Kallade:

Styrelseledamöter
Lena Norrman, ordf
Anna Eriksson Burman, vice ordf
Marie A Györi, ledamot
Margaretha Lindbäck, ledamot, fr.o.m. §7
Carina Fredlund, suppleant
Anette Göthlin, ledamot

Valberedning:

Eva Wilén Olsson
Eva Lindén
Lena Lindström

Frånvarande:

Margaretha Westerberg, sekreterare
Birgitta Björling, kassör

§1

MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV MÖTESORDFÖRANDE,
PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERARE
Till mötesordförande valdes Lena Norrman. Till mötets protokollförare utsågs
Marie A Györi och till mötets justerare utsågs Carina Fredlund.

§2

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Föreliggande dagordning godkändes och tre punkter lades till, Mässan, Social
media kurs, Om Roslagsappen samt Svensk-finsk föreningskonferens i
Mariehamn.

§3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes

§4

EKONOMI
Ekonomirapporten gicks igenom och godkändes.

§5

MEDLEMMAR IN och UT
Tyvärr en medlem har avlidit, Wendela Lundh
Nya medlemmar:
Lena Blomqvist, Bambino Montessoriförskola
Eva Selin, Ecologica Care
Anna Eneroth, by Eneroth
Problem har uppstått med registrering av Anna Eneroth, men Anette Göthlin talar
med henne ang registrering.

§6

FÖREGÅENDE AKTIVITETER
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Besök på Sportringen var en lyckad aktivitet, många handlade och det var en
lyckad kväll både för Freijor och för företaget.
§7

KOMMANDE AKTIVITETER
Country House 12 oktober kl 18.30
Föreläsning Fia Gulliksson 25 okt kl 18.30 Campus
Enligt extra styrelsemötet den 23 september har flera utställare kontaktats som
vill delta att bjuda och sälja sina produkter i pausen.
Anna Eriksson Burman sammanställer lista om vilka företag som är tillfrågade och
av vem samt företagens kontaktuppgifter.
Måndagen den 10 oktober har vi en färdig lista så att bekräftelse kan mailas ut till
respektive företag.
Osa Albinson plockar bort maximiantalet från webben.
Lena Norrman kontaktar Österåkers kommun angående föreläsningen.
Marie A Györi uppdaterar flyern så att den innehåller sms nr till Margaretha
Lindbäck, mailadress till webmaster samt swishnumret till Freija.
Kommunikation om de andra göromålen i samband med mässan löser vi genom
FB-styrelsegruppen.
Företagsgalan 27 okt
Birgitta Björling fakturerar till de 8 Freijor som kommer att gå på Företagsgalan.
Carina Fredlund skriver motiveringen till Årets unga företagare-stipendiaten.
Osa Albinson fixar diplomet och Lena Norrman fixar checken hos Sparbanken.
Anna Eriksson Burman köper blommor till pristagaren.
Julfesten 17 dec kl 18.30
Möte i Norrtälje kyrka, fackeltåg till MS Norrtälje där vi intar julmiddag
Det finns plats för 55 personer.
Pris 350:-, (ordinarie pris 550:-)
Anna Eriksson Burman bokar kyrkan och om möjligt kantorn Karin Sahlin.
Social media-kurs 16 november kl 18.30 på Grannköket.
Carolina Matsson kan tänkas ha Social media-kurs om att sälja sina produkter på
nätet.

§8

ÖVRIGA FRÅGOR
Mässan
Mässgruppen har berättat om att en stor mässa känns övermäktig för den
nuvarande gruppens storlek. Man vill hellre göra mindre temainriktade mässor
varav den första kan vara i samband med föredraget av Fia Gulliksson.
Större mässa kan vi göra i samband med Roslagsexpo genom att hyra monter och
ge möjlighet för Freijor att vara med i montern.
Marie Györi frågar om pris på monter till nästa möte.
Lena Norrman hade kontakt med ett svenskt-finsk kvinnlig nätverk i Helsingfors.
Man kom överens att man skapar en konferens i Mariehamn med det åländska
kvinnliga nätverket, Freija och den svenskt-finska nätverket att byta erfarenheter.
Finansieringen kommer att skötas genom att söka medel för det.
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Ny chef i kommunen Linda Börjesson tillsatt som kommer att arbeta enbart med
tillväxt och utveckling. Vi behöver kanske bjuda in henne att tala om sina planer.
Rely It arbetar med en ny app och söker pilotgrupp bland Freijor. Vi ber dem att
beskriva sina planer så vi kan presentera för medlemmarna ifall någon vill vara
med i projektet.
Valberedningen har ordet:
Valberedningen presenterade en fantastisk sammanställning av allas uppgifter
som vi kan ge till kommande styrelsemedlemmar. Alla fick sitt exemplar och vi
läser igenom och kommer med synpunkter. Fint jobbat av Margaretha Westerberg
och Osa Albinson och valberedningen.
§9

NÄSTA MÖTE
Onsdagen den 9 november kl 8.30 Köket.

§ 10

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet:

_____________________________
Marie Györi

Protokollets justerare.

______________________________
Carina Fredlund
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