Protokoll vid styrelsemöte

Roslagens företagarkvinnor
Protokoll vid styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 8.30, Coffee House i Norrtälje

Kallade:

Styrelseledamöter
Carina Fredlund, ordförande
Anna Eriksson Burman, vice ordförande
Birgitta Björling, kassör
Anna Eneroth, ledamot
Marie A Györi, ledamot, sekreterare
Anette Göthlin, ledamot
Lena Norrman, suppleant
Karin Beronius, suppleant

Frånvarande:

Karin Beronius

§1

Mötets öppnande

§2

Till justerare utsågs Lena Norrman.

§3

Föregående protokoll godkändes

§4

Föreliggande dagordning godkändes.

§5

Inkommande skrivelser
Förslag om föreläsnings erbjudande. Det beslutades att inte gå vidare med erbjudandet.

§6

Rapporter
Ekonomi:

82 000 kr i kassan
Faktura uppgifter till Baltic ska komma från Margaretha Spong för minimässan.

Medlemmar in: Inga nya medlemmar
Medlemmar ut: Flera har inte betalt medlemsavgiften
Birgitta Björling påminner de som vi vet att de har missat att betala
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§7

Kommande aktiviteter
Sommarfest bygdegården Gräddö 30 maj.
Buss bokad kl. 18
Tre Praliner svarar för mat, Nettan Göthlin talar med de om priset
Lek och program besluts vid nästa möte Anna EB och Nettan G spånar
Bubbel att bjuda på när vi kommer fram.
Lena Norrman kollar ifall det finns porslin på plats eller om vi ska ta med oss engångs varianten.
De sista praktiska besluten tas vid nästa möte

§8

Kräftfiske hos Lena Lindström – september Lena bokar
Föreläsning med Isabella innehållande både föredrag och övningar – november
Wasstuna yoga aktivitet lördagsförmiddag Anna EB frågar kostnad – oktober
Musteri kväll – september
Grötfrukost på Grannparken början av december Marie G bokar
Julmiddag hos Havsbaden, Lena N hör med Eva Linden

§9

Mötesdagar
av 24 maj Åtellet kl. 18:00 + mat, Marie G bokar
23 augusti, träffa för avfärd kl 18.10 utanför Annas butik, möte hemma hos Carina F i Rimbo

§ 10

Övriga frågor
Paraply utsmyckning i Italien. Handelsstaden frågas i ärendet.
Rosplantering i stan. Nettan G och Lena N går och säljer rosorna till butiksägare.
Ska vi plantera Rosor (Flamentans) eller Stockrosor. Det beslutas till nästa möte

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet:

____________________________
Marie A Györi

Protokollets justerare.

_____________________________
Lena Norrman
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