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Protokoll vid styrelsemöte med Freija 

 

Tid och plats:   Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, på Åtellet 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: Karin Beronius, suppleant 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

§ 2 Till justerare utsågs Katarina Holmberg. 

 

§ 3 Föregående protokoll och protokollet från den 28 mars lades till handlingarna.  

 

§ 4 Föreliggande dagordning godkändes. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser: Inbjudan från Ung Företagsamhets årliga prisutdelning. 

 

§ 6 Rapporter 

a  Ekonomi: inga större förändringar  
  

a  Övriga 
Osa har återkommit från sjukdom och tar hand om medlemsregistret. Birgitta godkänner de som 
anmäler sig till FB medlem så snart de har blivit medlemmar. 

 

§ 7 Vårens program   

 

Atmajala med SUP 

23 maj. 9 anmälda som troligen kommer att ökas. 
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Roslagsleden 17 juni 

Katarina Holmberg har undersökt saken med både Naturskyddsföreningen och 
Naturvårdsstiftelsen. De tyvärr kunde inte hjälpa med guide. Det rekommenderades från Lena 
som har Länna Gamla Prästgård området runt Prästgården och runt Länna. Katarina kollar med 
prästgårdens ägare som brukar visa runt om hon kan göra det den 17 juni. Om inte utgår man 
från prästgården och efter promenaden kan träffas på Linneladan för fika. Katarina kollar med 
Elin på Linneladan om det finns plats för oss. 

 

§ 8  30-årsfirande 
 Det beslutades att vi väljer Hotell Havsbaden. Marie tar kontakt med dem och kollar  
• om tiden den 7 september fungerar för dem,  
• om de har separat lokal för oss, 40-60 pers, 
• när ska de ha sista anmälningar och om de kan garantera att de är klara, 
• om de har någon trubadur som de brukar använda. 
Marie sammanställer en lort frågeformulär för medlemmar angående övernattning som senare 
Osa kan maila ut. 
 
Underhållning: delvis trubadur eventuell från Havsbaden och ”allsång körledare” som Katerina 
känner. 
Efter festen, de som övernattar och vill komma, återses vi och besöker Albert Engstöms ateljé 
och Bagarboden.  
Transport till och från Hotellet på kvällen behövs. De som stannar kan färdas hem i egen bil eller 
kommunalt. 

 

§ 10 Nästa möte 
3 juli kl 18 på Åtellet.  
 

§ 10 Övriga frågor  
Vi diskuterade höstens evenemang. Bland annat,  
• Hjärt- och lungräddning 
 • kurser i olika ämnen 
 • Same eventet i Sollentuna 
 • besök på Arbetsprofiler 

 

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

 

 

Vid protokollet:  ____________________________ 

                                                                    Marie A Györi 

 

 

Protokollets justerare.  _____________________________ 

                                                                  Katarina Holmberg 


