Protokoll vid styrelsemöte

Roslagens företagarkvinnor
Protokoll vid styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Tisdagen den 14 november 2017 kl. 18.30, på Campus Roslagen, Norrtälje

Kallade:

Styrelseledamöter
Carina Fredlund, ordförande
Anna Eriksson Burman, vice ordförande
Birgitta Björling, kassör
(Anna Eneroth, ledamot, har lämnat sitt styrelse uppdrag)
Marie A Györi, ledamot, sekreterare
Anette Göthlin, ledamot
Lena Norrman, suppleant
Karin Beronius, suppleant
Frånvarande: Birgitta Björling, kassör
Karin Beronius, suppleant

§1

Mötets öppnande

§2

Till justerare utsågs Lena Norrman.

§3

Föregående protokoll godkändes.

§4

Föreliggande dagordning godkändes.

§5

Inkommande skrivelser
Vi fick förfrågan från Roslags Träffen att delta i deras arbete.

§6

§8

Rapporter
a

Ekonomi: Rörelseintäkter: 67 394,20 kr

b

Wasstuna: Det var lyckat evenemang men tyvärr alldeles för få deltagare.

Medlemsansvarig
Bakgrund: Anna Eneroth lämnat sitt styrelseuppdrag.
Styrelsen har beslutat att kontakta Osa Albinsson att ta hand om registrering av nya medlemmar
för 100 kr/ registrerad medlem. Carina Fredlund frågar Osa om hon vill och kan.
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§8

Höstens program
a

Isabella Thambert
Torsdagen den 23 november
det är inte så många anmälda därför öppnar vi för deltagare från Handelstaden och andra.

d Grötfrukost
Datum 5 december.
Marie tar kontakt med Havspiren om Grötfrukost och bokar,
samt lägger upp om det på Freijas hemsida.
e Julfest
Datum 14 december
Bisto i Rimbo. Lilla julbordet för 325 kr
Lena Norrman bokar buss från Norrtälje från kl. 18.10 och från Rimbo kl. 22.00
Vi uppmanar alla att ta med sig julklapps paket för ett värde av 100 kr.
Marie Györi köper spelkort till lotteriet.
Vi serverar äppelglögg som serveras i församlingshemmet. Styrelsen beslutade mot fackeltåg
på grund av det korta avståndet mellan församlingshem och Bistrot.
§9

Nästa möte
20 december kl. 18.30 på Eds Burgers i Norrtälje

§ 10

Övriga frågor
Inför årsmötet:
Styrelsen frågar medlemmarna ifall julfesten måste innehålla julbord eller kan man tänka sig
andra alternativ.
Ett frågeformulär konstrueras om viken aktivitet vill medlemmarna se i kommande åren.

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet:

____________________________
Marie A Györi

Protokollets justerare.

_____________________________
Lena Norrman
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