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Protokoll från styrelsemöte med Freija 

 

Tid och plats:   Tisdagen den 13 februari 2019 kl. 08.30, på Åtellet i 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  

 

§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Till justerare utsågs Anette Göthlin. 

§ 3. Föregående protokoll, från den 08 januari, lades till handlingarna. 

§ 4. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. 

§ 5. Inkomna skrivelser: 

• Förfrågan om Freija vill vara med på den internationella kvinnodagens firande. Vi som organisation 
brukar inte vara med men informationen kommer att vara tillgänglig för medlemmarna och om man vill 
vara med dem är välkomna. 

• Erbjudande från Personal och Chef mötesplatsen den 21–22 februari, i Kistamässan. Information 
kommer upp på FB för medlemmarna. 

• Felicia Engman Albertsson frågar om Freija företagen är intresserade om arbetstagare som de letar nytt 
jobb till. Styrelsen föreslår informationsmöte med dem men det får den nya styrelsen ta tag i. 

• Lena Norrman skrev om Företagsjunta på Åland, den 2 mars. Carina Fredlund talar med Lena Norrman 
och sedan läggs ut informationen ut i medlemsbrev    

 

§ 6. a. Ekonomi. 
Årsredovisningen visades för styrelsen innan den levererades till revisorn. 
114 medlemmar har betalt medlemsavgiften hittills. 
 
Rapporterna presenterades. 
 
b. Övriga.  
Afterwork på vinbaren och medlemsmötet på U-Con var mycket lyckade. 
Hos U-Con hade Kerstin Samsioe en kort föredrag om färg och inredning. 
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§ 7. Vårens program 

a. Länsförsäkringar, 20 februari. Vi har 14 anmälda. Bubbel kommer att säljas. Anna Eriksson 
Burman har flaskorna hos sig och de transporteras till Annika Averland 

b. Årsmöte, 20 mars, i Bergstugan med lätt middag.  
Kallelsen skickas ut innan den 7 mars tillsammans med bokslutet. 
Anna kollar med Bergstugan om vinlotteri. 
Vilhelmina kommer under Årsmötet och informerar om den nya tidningen. 
 

 

§ 8. Årets Freija 
Diskuterades. Valet sköt upp till nästa möte för vi väntar in flera anmälningar 
 

§ 9. Nästa möte 
4 mars kl 8.30 på Åtellet. 
 

§ 10. Övriga frågor 
Kommande event för våren diskuterades bland annat: 
Sommarfesten där vi har fått förslag att vara hos AnnGret i Söderarm, men pga transport 
svårigheter troligen blir utflykt under våren. 
En annan möjlighet är Clara Häggkvists Hemma krog som möjlig sommarfest lokal  
Även Lotta Unossons camping har föreslagits som möjlig sommarfest eller utflykt möjlighet. 
Förslagen får nästa styrelse bestämma 

 

§ 11. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  ____________________________ 

Marie A Györi 

 

 

Justeras:   _____________________________ 

Anette Göthlin 


