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Protokoll vid styrelsemöte med Freija 

 

Tid och plats:   Tisdagen den 14 augusti 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  

 

Frånvarande                           Karin Beronius, suppleant 

Annika Averland, suppleant  

Katarina Holmberg, ledamot 

 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Till justerare utsågs Anna Eriksson Burman. 

§ 3 Föregående protokoll från den 3 juli lades till handlingarna.  

§ 4 Föreliggande dagordning godkändes. 

 

§ 5 Skrivelser 

Inbjudan av Lena Norrman till öppnandet av ungdomshuset för arbetslösa unga den 16 augusti 
diskuterades. Tyvärr ingen av de närvarande hade möjlighet att närvara 

 Förslag för föredrag av P Erik Holmgren om en universitetsuppsats med temat ”Do micro firms 
need business development” Det beslutades att föredraget kan vi ha som medlemsmöte i 
november 

§ 6 Företagsgalan kan alla anmäla sig på företagsgalans hemsida där man ska anmäla sig som Freija 
så kommer man placeras vid samma bord 

 

§ 7 Rapporter 

a  Ekonomi: Payson-kontot blev till slut avslutat 

Det börjar komma in betalningar till 30-årsfesten och påminnelserna om medlemsavgift  
gav resultat 

Omsättningstillgångar 102 726,85 
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§ 8 Festen 7 september, Havsbaden Grisslehamn   

• Buss från Fridströms Buss beställs av Birgitta, antalet resande samstämmer Birgitta och Marie 
dagarna innan 

• Gottpåsar till bussen. Små flaskor mousserande fixas av Anna. Sugrör, påsar och annat roligt  
  som små godisar, ev partyhatt eller annat kul fixas av Marie och Nettan 

• 4 stationer på skattjakt, Anna sammanställer frågeformulär 
  Station 1: Havsbaden, gå på lina, fråga om Freija, fråga om Havsbaden. På p: Anna & Carina  
  Station 2: Edblad, fråga om Edblad, klurigheter Anna, ordlek fixas av Carina. På p: Nettan och 
                   Birgitta 
  Station 3: Engström, fråga om A Engström, kritor och bokstavs stig fixas av Marie. På p: Marie 
  Station 4: Radarstationen: fråga om radarstationen, tärningar, köps av Marie, charad skriv av  
                  Carina. Det serveras skumpa som inköps av Anna. Marie frågar Lotta om glas. 
                  På p: Annika 

Underhållning, Eva Lindén och Ann-Christine Sundell har ett roligt uppträdande. 
Country girls eventuellt uppträder för oss (ca 30 min)  
Marie frågar Havsbaden om möjlighet för uppträdande, vinlotteri, fördrink (kostnad), påminner 
om menyn, information om havsbaden. 

Vinlotteri Anna köper flaskor till den. För alkoholfritt alternativ tillfrågas Katarina Holmberg. 

Skattjakt vinnare: Presentkort á 200 från Handelsstaden (5st) inhandlas av Nettan 

Lördag: spa-aktivitet för de som övernattar och eventuellt de som kommer tillbaka. Mejl 
skickas ut att ev. behandlingar bör bokas i förväg så fler personal ska kunna bokas av 
Havsbaden.  

Påminnelsemail om festen: skickas ut av Carina eller Marie 

 

§ 9 Höstens evenemang   

• Rundvandring på Länna prästgård 30 september, fixas av Katarina Holmberg 

• Same-eventet i Sollentuna – v 42, tiden kollas med Anki Belsander 

• Föredrag om ”Do micro firms need business development” 13, 14 eller 15 november i 
kommunhuset 
  Eventuell andra föredrag knyts till eventet, som diskuteras vid senare möte  

• Besök till Arbetsprofilen – 28 eller 29 november, tiden kollas av Annika Averland 

 

§ 10 Nästa möte 
Avstämningsmöte innan festen 5 september kl 8.30 på Åtellet.  
 

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

 

Vid protokollet:  ____________________________ 

                                                                    Marie A Györi 

 

 

Protokollets justerare.  _____________________________ 

                                                                  Anna Eriksson Burman 


