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Protokoll vid styrelsemöte med Freija 

 

Tid och plats:   Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 8.30, på Campus Roslagen, Norrtälje 

 

Kallade:                                      Styrelseledamöter        

Carina Fredlund, ordförande  

Anna Eriksson Burman, vice ordförande 

Birgitta Björling, kassör 

Marie A Györi, ledamot, sekreterare 

Anette Göthlin, ledamot 

Lena Norrman, suppleant  

                                                   Karin Beronius, suppleant 
 

Frånvarande: Anette Göthlin, ledamot 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

§ 2 Till justerare utsågs Lena Norrman. 

 

§ 3 Föregående protokoll godkändes.  

 

§ 4 Föreliggande dagordning godkändes. 

 

§ 5 Inkommande skrivelser 

Med anledning av medlemmen ALs brev till styrelsen diskuterades inval i föreningen lika så 
uteslutning ur föreningen. Den medlemmen brevet gällde kan inte uteslutas enligt hörsägen. Om 
vederbörande får näringsförbud kan hon uteslutas. Det beslutades att ifall två påminnelser för 
medlemsavgift inte betalats kommer föreningen meddela att medlemskapet upphör. 

Inkommen skrivelse om Jobbmentorer. Birgitta Björling och Lena Norrman kommer att närvara 
i Roslagsskolan den 28 mars på Jobbinspirationsdagen. 

 

§ 6 Rapporter 

a Ekonomi: Omkring 100 medlemmar betalat 2018 årsavgift. 

 

b Övriga:  
 Kommunens planeringsmöte inför den Internationella kvinnodagen. Anna Eriksson Burman var  
 närvarande. Det planeras en paneldebatt med temat ”från grupp åtta till #meetoo” på Verket.  
 Anna Eriksson Burman kommer att informera om vad som händer. 
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§ 7 Vårens program   

b Februariföreläsningarna 22 februari, Kommunhuset.  

Plats bokad hos Sandra Grann. 
Tre föredrag;  
• Vårens mode med omstyling med utlottning, Ansvarig: Anette Göthlin 
   Anna Eriksson Burman ser till att deltagare lottas ut, Marie lägger upp filmen om utlottningen     
   på nätet  
• Påminnelse om eventet går ut via mail och på medlemsidan på FB, Marie fixar det. 

c Årsmötet 
   Datum 22 mars, Restaurang Havspiren, kl. 19, de får fri hand att skapa mat inom budgeten     
   Anna Eriksson Burman tar kontakt med dem. 
• Mötesordförande på årsmötet föreslås Lena Norrman 
• Kallelse bör skickas ut runt den 22 februari, Carina Fredlund skickar ut kallelse och 
uppmaning att nominera Årets Freija.  
• Marie Györi kontaktar Social media partner ang. kort föredrag (max 15 min) om det nya inom   
   sociala media. 
• Vinlotteri efter årsmötet. Marie Györi kollar om vi har spelkort för lotteriet, Anna Eriksson  
   Burman kollar hur mycket vin har vi kvar från musteriet och Carina Fredlund köper mer vin. 
• Vi ses tidigare sätta allt i ordning inför mötet 
• Marie Györi sammanställer frågeformulär som godkänns av styrelsen och publiceras inför   
  mötet som frågeformulär på nätet till medlemmarna 

 

§ 9   Stadgeändringar 
 Frågan skjuts upp till nästa år. 

 

§ 10 Nästa Möte 
Årsmötet 
 

§ 10 Övriga frågor 
Kompetensutvecklingspengar från EU undersöks vid nästa ordinarie styrelsemöte 

 

§ 11 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet:  ____________________________ 

                                                                    Marie A Györi 

 

 

Protokollets justerare.  _____________________________ 

                                                                   Lena Norrman 


