
Årsmötesprotokoll  
 

Årsmötesprotokoll fört vid Freijas årsmöte 20 mars 2013 
kl 19.00 på Pensionat Granparken, Norrtälje 

 
§ 1 Ordförande Eva Lindén öppnade mötet. 
 
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Lena Norrman, till 
 årsmötessekreterare valdes Eva Wilén-Olsson och till 
 protokolljusterare/rösträknare valdes Birgitta Porath 
 och Lena Lindström 
 
§ 3 Mötet befanns vara behörigen kallat. 
 
§ 4 Dagordningen godkändes 
 
§ 5 Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning 
 Styrelsens verksamhetsberättelse för mandatperioden och ekonomiska 
 redogörelse genomlästes av mötesdeltagarna och godkändes. 

 
§ 6 Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Revisionsberättelsen genomlästes. 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 7 Val av ordförande 
 Till ordförande för 1 år valdes Lena Lindström. 
 
§ 8 Val av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter 

Två ledamöter för två år valdes: Monica Fröling (omval) 
och Anette Hägerfelth (nyval). 2 ledamöter valdes på 1 år  
(fyllnadsval): Ulrika Hilmersson och Inga-Lill Andersson. 
Kvarstående med 1 år är Margaretha Westerberg. 
Två suppleanter för 1 år valdes: Eva Lindén (nyval)  
och Hannele Gladh (omval). 

 
§ 9 Val av ordinarie revisor samt en suppleant 
 Som ordinarie revisor valdes Eva Stridsberg (omval) och  

som suppleant valdes Helene Örtqvist (omval) 
 
§ 10 Val av valberedning 
 Till valberedning valdes: Eva Wilén-Olsson. Till ledamöter  

valdes Karin Carlander och Anna-Lena Konradsson. 
 
§ 11 Fastställande av årsavgift 
 Mötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad  
 
                       
                       Forts 
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§ 12 Förslag från styrelsen och medlemmar 

Förslag från styrelsen ang medlemsavgift: medlemsavgiften för 
Freija+ höjs till 150:--/år. Detta innebär att alla har egen inloggning 
och mail till hemsidan. Mötet beslutade att anta styrelsens förslag 
fr o m 2014. 

 
§ 13 Övriga informationsfrågor 
 Freijafoldern: styrelsen fick i uppdrag av mötet att diskutera folderns 

vara eller inte vara, ev använda sociala medier istället. 
 Årets Freija  Boel Norman-Högberg fick emottaga diplom och blommor 

samt sedvanlig förgylld Freija-pin från Guldsmederna 
 

§ 14 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade årsmötet 
 
 
 
 
 
Lena Norrman, ordförande  Eva Wilén-Olsson, sekr 
 
 
 
 
 
Birgitta Porath, justerare  Lena Lindström, justerare 
 
 
 
  


