Protokoll vid styrelsemöte

Roslagens företagarkvinnor
Protokoll vid styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Tisdagen den 24 april 2018 kl. 8.30, hos Elton revisionsbyrå, Norrtälje

Kallade:

Styrelseledamöter
Carina Fredlund, ordförande
Anna Eriksson Burman, vice ordförande
Birgitta Björling, kassör
Marie A Györi, ledamot, sekreterare
Katarina Holmberg, ledamot
Anette Göthlin, ledamot
Karin Beronius, suppleant
Annika Averland, suppleant

Frånvarande: Anette Göthlin, ledamot
Anna Eriksson Burman, vice ordförande

§1

Mötets öppnande

§2

Till justerare utsågs Annika Averland.

§3

Föregående protokoll från den konstituerande mötet och från den 15 februari godkändes.

§4

Föreliggande dagordning godkändes.

§5

Inkomna skrivelser: inga

§6

Rapporter
a Ekonomi: färre medlemsintäkter
a Medlemsregister
På grund av sjukdom haltar registrering av nya medlemmar. Carina Fredlund lägger in de
medlemmar som ligger och väntar på registrering. Styrelsen även beslutade att medlemmar läggs
in innan de har prickats av av kassören att de har betalt. På så vis förebygger vi att folk inte får
information. Birgitta Björling kan få hjälp av Annika Averland ifall det behövs att kolla att de
nya medlemmar har betalt. När de medlemmar som ska registreras har registrerats av Carina
Fredlund kommer Katarina Holmberg ta vid och registrera de nyinkomna.
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a Övriga
Vinbarens medlemsträff var mycket lyckad. 19 medlemmar var närvarande.
§7

Vårens program
Qvinns senareläggs och ersätts med vandring på Roslagsleden.
Katerina Holmberg kollar med Naturcentrum om guide och sträcka. Kanske utgår vi från Färsna
Gård eller någonstans man kan fika. Eventet läggs i juni.
Atmajala medSUP
23 maj. Allt fixad vi väntar bara på detaljer från Denise Keyser

§8

30-årsfirande
Kim Alge Pennström tillfrågades om eventuellt musikarrangemang,
men priset på 30 000-40 000 kr bedömdes för högt. Vi ska försöka med billigare alternativ som
körledare eller våra egna medlemmar.
Det föreslagna datumet för festen är den 31 augusti, den 7 eller den 14 september. Troligen den
14 pga. Norrtälje skördefest är den 8 september och flera medlemmar är närvarande.
På grund av att ombyggnaden av Hotell Havsbaden inte är klar beslutades att hålla festen
antingen på Furusund eller på Marholmen. Karin Beronius frågar Marholmen om offert och
Marie Györi sammanställer offerterna så att beslut kan göras lätt vid nästa möte.

§ 10

Nästa möte
16 maj kl 13 på Åtellet. Annika Averland bokar bord.

§ 10

Övriga frågor

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet:

____________________________
Marie A Györi

Protokollets justerare.

_____________________________
Annika Averland
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