
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

Föreningen Freija Roslagens företagarkvinnor 

 

Styrelsen Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, lämnar härmed sin 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015   

Styrelsen, mars 2015-mars 2016:  

● Ewa Olofsdotter Degerstedt, ordförande tom. 2015-12-16  

● Hannele Gladh, vice ordförande, ordförande from 2015-12-17 

● Birgitta Björling, kassör  

● Annette Göthlin, sekreterare  

● Margaretha Lindbäck, ledamot 

● Ulrika Hilmersson, ledamot 

● Anna Eriksson Burman, suppleant   

● Catharina Hansen Lidholm, suppleant   

 

Övriga förtroendeposter Valberedningen:  

● Eva Wilén- Olsson, sammankallande  

● Lena Lindström  

● Eva Lindén  

Revisorer:  

● Eva Stridsberg, ordinarie revisor  

● Helene Örtqvist, suppleant 

 

Möten 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under verksamhetsåret. 

 

Medlemmar: 
Sista december , 31/12 2015 hade vi 181 betalande medlemmar. 
 
Samarbetspartners 
Vi är medlem i NyföretagarCentrum Roslagen. Ewa Olofsdotter Degerstedt valdes in i 
dess styrelse, som representant för Freija. 
NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av ett stort antal företag och 
organisationer, samt av kommunen. Det är bidragen från detta stora nätverk som gör 
att vi kan ge kostnadsfri expertrådgivning från företagare till blivande företagare. 
Vi har en Freija representant på Näringslivsrådets möten. 
 
Samarbetet med Norrtälje Kommun, såväl med kommunstyrelsen och 
näringslivsutvecklaren har fortsatt och vi arrangerade frukostmöten på Restaurang 
Köket i Kommunhuset, där även medarbetar från kommunen var inbjudna. 
 
Händelser under året: 
 
  
5 mars 2015 
Föreläsning av Chris Sundqvist ” Tänker inte alla som jag” ordnades i samarbete 
med Norrtälje Kommun på Roslagsskolan. 
 



 

 

Årets Freija 2015 
Zumreta Dzonlic utmärktes vid årsmötet med ett diplom och en Freijanål 
 
Roslagen Sparbanks stipendium 
Roslagens Sparbanks Stiftelse delade ut bidrag till föreningslivet. Freija 
Företagarkvinnor var en av de lyckliga mottagarna. Vår ansökan om 
kompetensutveckling för Freija medlemmar gav ett bidrag på 20.000 kr. 
 
Företagargalan 2015 11 05.  
Freijas stipendium på SEK 5.000.-- tilldelades Angelica Henriksson, som utnämndes 
till ”2015 unga kvinnliga företagare” med sitt företag KARMA Yogastudio med flera 
underentreprenörer. 
 
Ny hemsida  
Vi tog ett beslut att byta plattform till vår nuvarande hemsida och göra hemsidan mer 
användarvänlig. Lena Malm från Skärgårdskontoret har fått uppdraget. Arbetet sker i 
samarbete med Hannele Gladh ,representant från styrelsen. 
 
 
Freijakvällar 
 
Vi har alltid uppmanat Freijor att visa sin verksamhet vid en Freijakväll, som även har 
varit öppna för gäster. Syftet med öppna kvällar är, att nya intresserade kvinnor kan 
ta del av våra aktiviteter. 
 
Till detta program har vi bjudit in: 
 
15 april 2015 Open Space  
Här prövade vi en metod, som presenterades av Margaretha Lindbäck med målet, att 
engagera fler medlemmar i Freijas aktiviteter. Detta kreative grupparbete resulterade 
i tre undergrupper, som skulle ansvara för ett temaområde: 
 
GRUPP 1, SOCIALA MEDIER 
GRUPP 2, NÄTVERKANDE 
GRUPP 3, NÖJE M.M, STUDIEBESÖK/RESA 
 
5 maj 2015 
Uppföljning av Open space-mötet på Restaurang Köket, där ett antal Freijor deltog. 
 
12 & 26 maj 2015 
Den planerade inspirationskvällen och efterföljande Workshop Sociala Medier sköts 
till hösten 2015 
 
3 juni 2015 Sommarfest 
Vi var över 40 Freijor som kom till Återbruket i Rimbo för en riktig trevlig sommarfest. 
Malin, Anki, Anna och Sirkku tog emot oss i deras fina butik & café i Rimbo, 
Elisabeth från Adamsbergs buffé levererade den alltid lika goda maten och Anna på 
Återbruket hade bakat en smaskig marängtårta till kaffet. 
Kvällen bjöd även trevlig musikunderhållningen och spännande musikkryss. 
 



 

 

4 september 2015 Kräftfiske  
En äventyrskväll på Järsö Gård med kräftfiske i ett glatt Freija gäng. 
 
22 & 28 september 2015 Inspirationskväll och Workshop Sociala Medier 
Hannele Gladh visade möjligheterna för Freijas företagare hur de kan bli aktiva i 
sociala medier och marknadsföra sina produkter. 
 
15 oktober 2015 Zumbainstruktion och presentation av Jennys dagspa 
Veronica Öhman från Roslagens dans fitness visade oss zumbas grundsteg till härlig 
musik och alla ”zumbade” på. Susanna Swartling visade en del vackra julprodukter 
och dukning. 
Jenny visade stolt sitt dagspa och berättade om sina framtidsidéer. 
 
21 oktober 2016 Freija mingel på Synskärpan Optik  
Anna Eriksson Burmann presenterade sin verksamhet i Norrtälje, mingel , trevliga 
samtal och en del fina bågval blev det också.  
 
3 november 2015 Frukostmöte ”Vara närvarande” 
Marie Györi ledde en kort meditation och Boel Hedin visade oss hur QiGong kan 
stressa av kropp och sinne. 
 
12 november 2015 Säljtorg 
Vi träffades för att göra affärer och visa våra produkter. 
 
30 november 2015 Grötfrukost på Pensionat Granparken. 
Vår nya medlem Hillevi Lindblom bjöd in till traditionell Grötfrukost och ett stort antal 
Freijor njöt. 
 
15 december 2015  Freijas Julfest 
I år välde vi att fira på Väddö. Vi började med vacker musik och ord i Väddö kyrka 
och sedan gick fackeltåget till Kröns trädgård, där ett härligt julbord väntade oss. 
Helen och Göran presenterade sin filosofi bakom ”Kröns trädgård” och sina idéer. 
 
29 januari 2016 Yoga och morgonfika på Studio Karma 
Som tack för utmärkelsen ”Årets unga kvinnliga företagare” bjöd Angelica Henriksson Freijor till 
en lugn och energigivande yogaklass och morgonfika på Studio Karma.  
 
Freija luncher 
Vi har träffats till lunch varje månad på Havspiren, där en styrelsemedlem har agerat 
värdinna. Trevliga samtal med intresserade kvinnor. 
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