Protokoll vid styrelsemöte

Roslagens företagarkvinnor
Protokoll vid styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Tisdag den 06 november 2018 kl. 18.30, 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
Anette Göthlin, ledamot

§1

Mötets öppnande

§2

Till justerare utsågs Katarina Holmberg

§3

Föregående protokoll från den 10 oktober lades till handlingarna.

§4

Föreliggande dagordning godkändes.

§5

Skrivelser
Inbjudan från Crosfit att ha ett medlemsmöte hos dem diskuterades.
Carina Fredlund kontaktar dem för att meddela att vi planerar en event med inriktning på
friskvård och återkommer under våren.

§6

Rapporter
a Ekonomi Se bif rapport
Några nytillkomna medlemmar som vi väntar medlemsbetalning samt två som inte har betalt
för 30 års-jubiléet.
Birgitta Björling och Annika Averland tog emot 10 000 kr från Roslagens Sparbank den 4
november. Användningen av pengarna diskuterades.
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§7

Höstens program
13 november – Miniföredrag, Författarsamtal, Trender för 2019.
Marie Györi kontaktar Grannköket om antal deltagare samt uppdaterar anmälning och hemsida.
Anna Eriksson Burman köper blomma till föredragshållarna.
28 november Besök till Arbetsprofilen. Carina Fredlund, öppnar hemsidan för anmälningar
och uppdaterar sidan.
5 december
Grötfrukost hos Hörnan. Marie Györi bokar och anmäler antalet medlemmar
den 1 december.
11 december

Julfest, Birgitta kontaktar Norrtälje kyrka och luciakör från Kulturskolan.

Marie Györi fixar facklor Festen börjar 18.30 i Norrtälje kyrka, middagen kl 19.30
Kommande program som diskuterades:
• Länsförsäkringars medlemsmöte
• Qvinns, kanske i början av januari
• Besök på tornet i NT hamn
•

Årsmöte på Bergstugan, Anna kontaktar dem

§ 10

Nästa möte
3 december kl 18.30 på Åtellet.
Carina frågar Valberedningen att komma med på mötet.

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade för närvaro och mötet avslutades.

Vid protokollet:

____________________________
Marie A Györi

Protokollets justerare.

_____________________________
Katarina Holmberg
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