Protokoll vid styrelsemöte

Roslagens företagarkvinnor
Protokoll vid styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Onsdagen den 03 juli 2018 kl. 18.00, 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

§1

Mötets öppnande

§2

Till justerare utsågs Karin Beronius.

§3

Föregående protokoll och protokollet från den 16 maj lades till handlingarna.

§4

Föreliggande dagordning godkändes.

§5

Inkomna skrivelser: inbjudan till att hålla julfest hos Anngret på Söderarm.
Styrelsen senarelade beslutet till hösten för ev. jul lunch/fest eller vår-/sommarfest.
Förfrågan av Ingrid Hedman, journalist, om artikel om Freija. Det är oklart om artikeln var en
”betalartikel”, annons maskerad artikel, i så fall tackar vi nej till erbjudandet.

§6

Rapporter
a Ekonomi: inga större förändringar, se bifogade handlingar
b Vi håller på komma ikapp registreringen av nya medlemmar och alla listor, mailadresser
stämmer.
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§7

Festen 7 september, Havsbaden Grisslehamn
Slutgiltig offert jagas av Marie Györi
Enligt frågeformuläret är ca 20–25 personer intresserade att sova över.
Schema: Buss hämtar de som vill åka buss från Norrtälje kl 15
Kl 16.15 börjar skattjakt med stationer på Praliner, konditori och A Engstöms ateljé.
Middagen börjar 19.30.
Vi bjuder på skumpa, praliner etc …
Frågor för skattjakt och allt som ska fixas görs i nästa möte som kommer att handla om festen.
Annika Aveland kontaktar pralinföretaget i Grisslehamn, Carina kontaktar Ronja och Katarina
kontaktar Edblad.
Underhållning: Olika förslag diskuterades.
Marie Györi frågar hotellet om de har någon trubadur som ingår i paketet. Om inte frågar Marie
Erik Kristenssen, på Eriks evenemang, om tips på musikunderhållning. Annika kontaktar
Country Girls.
Beslut om underhållning tas innan nästa möte.
Priset för festen för frejorna bestämdes till 350 kr/ person. Övernattningen betalas av var och en.

§8

Höstens evenemang
• Roslagsleden – runt v 35
• Same-eventet i Sollentuna – v 44
• Besök till Arbetsprofilen – v 46

§9

Nästa möte
14 augusti kl 18 på Åtellet.

§ 10

Mötets avslutande
Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet:

____________________________
Marie A Györi

Protokollets justerare.

_____________________________
Karin Beronius
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