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Protokoll från styrelsemöte med Freija 

 

Tid och plats:   Måndgen den 04 mars 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  Anna Eriksson Burman. 

§ 3. Föregående protokoll, från den 13 februari, godkändes. 

§ 4. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. 

§ 5. Inkomna skrivelser: inga 

§ 6. Ekonomi: 
a. Inbetalningar är på väg in men det är många som inte har betalt än. 
Styrelsen misstänker att vissa mail inte kommer fram och vissa mailadresser till medlemmar är 
inte korrekta. Det beslutades att i nästa medlemsutskicka samt på FB uppmanar vi medlemmarna 
att kontrollera om de har fått medlemsfakturan ch att deras medlemsuppgifter stämmer. 
 
Det har hänt en internet krasch den 1 mars men Osa har lyckats åtgärda den. 
 
Freijas nuvarande webhotell signalerat att de utökar verksamheten och de inte kommer att ha så 
pass enkel lösning som de har för Freija tillgängligt. Följande frågor diskuterades: 
1. Är det viktig för Freija att vår webhotell är någorlunda lokalt, i alla fall Sverige baserad? 
2. Kommer vi behöva mer avancerad lösning på betalningar och hur kommer detta påverka 
bokföringen? 
3. Vilken webhotell kommer vi ha i framtiden? 
Styrelsen valde att ta upp frågan när nästa kassör är vald, och fråga runt vilken leverantör kan 
omgivningen rekommendera samt fråga Osa på de olika betal lösningarnas för och nackdelar. 
 
b. Övriga.  
Medlemsmötet hos Länsförsäkringar var givande och trevlig. Medlemmarna erbjudits en 
sjukvårdsförsäkring som Freija-medlemmar. Carina kommer att skickas ut informationen om 
erbjudandet till medlemmarna. 
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24 april vid lunch, har Nyföretagarcentrum årsmöte och en representant för Freija är välkommen 
att närvara 
Birgitta Björling, Katarina Holmberg och Marie Györi har signalerat att de kan. 
 
Lineas lada kommer att ha olika event för kvinnor under våren i Väsby. Det första kommer 
Tårtstugan närvara som blir den 7 april, som kommer vara afternoon tea. Det andra eventet är på 
påskafton den 20 april som arrangeras av Grannköket. Karin Beronius lägger upp information på 
nätet. 
 

§ 7. Vårens program 

a. Årsmöte, 20 mars, i Bergstugan med lätt middag.  
Kallelse har skickats ut, påminnelse ska skickas.  
Resultat- balansrapport samt verksamhetsberättelse läggs upp på nätet. 
 
Den sista anmälningsdagen är den 14 mars, då Bergstugan vill ha mat preferensen den 15. 
 
Vilhelmina kommer under Årsmötet och informerar om den nya tidningen. 
 
Vinlotteriet: 
Marie tar med sig bildkanon och dator samt kort för vinlotteriet. 
Anna Eriksson Burman tar med sig bubbel och alkoholfri vin till vinlotteriet. 
Carina Fredlund köper vin till vinlotteriet.  
 

b. Aneco vill bjuda in Freija v15 och informera om sin verksamhet. Katarina Holmberg kollar 
om datumet, som enligt medlemsönskemål bör inte vara på en onsdag.  
 

 

§ 8. Årets Freija 
Diskuterades och DK valdes till Årets Freija. 
Marie Györi gör diplomet efter att Carina Fredlund skrivit motiveringen. 
 

§ 9. Nästa möte, årsmötet. 
 

§ 10. Övriga frågor 

 

§ 11. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:  ____________________________ 

Marie A Györi 

 

 

Justeras:   _____________________________ 

Anna Eriksson Burman 


