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Roslagens företagarkvinnor

Protokoll från styrelsemöte med Freija 

Tid och plats:   Måndagen den 1 april 2019 kl. 8.30, på Åtellet i Norrtälje 

Kallade:  Styrelseledamöter 

Birgitta Björling, ordförande  

Carina Fredlund, vice ordförande 

Helen Sandberg, kassör 

Marie A Györi, ledamot, sekreterare, fr.o.m. punkt 9 

Katarina Holmberg, ledamot 

Annika Averland, ledamot 

Annika Ismarker, suppleant 

Linda Andersson, suppleant, t.o.m. punkt 5 

Frånvarande  

Se ovan. 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Till sekreterare för dagens möte utsågs Katarina Holmberg och till justerare utsågs Carina 
Fredlund. 

3. Föregående protokoll, från det konstituerande styrelsemötet den 20 mars, lades till handlingarna. 

4. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. 

5. Roller: Katarina Holmberg och Annika Averland bokar möte med Osa Albinsson för att få 
introduktion i hur medlemsregistret hanteras. Carina Fredlund ansvarar för publiceringen på 
Freijas Facebooksidor. 

6. Inkomna skrivelser: 

Förfrågan från Företagsgalan om Freija vill sponsra med 10’ samt utse Årets kvinnliga 
företagare. Beslutades att frågan bordlägges till ett senare möte. 

7. Rapporter 

a. Ekonomi. Rapporten lades till handlingarna. 

b. Inga.  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8. Mitt Roslagen - Annonsering (Punkt 9 i dagordningen) 

Margareta Lindbäck redogjorde för annonsgruppens arbete, det har haft två möten och 
presenterade förslag till styrelsen att ta ställning till. Se bifogad skrivelse. 

Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget att göra en 12-sidig bilaga som ska innehålla 10 
reportage samt annonser från medlemmarnas företag. Annonsgruppen ska stämma av detta med 
Wilhelmina samt gå ut med en förfrågan till medlemmarna angående intresse att annonsera i 
bilaga. 

Annika Ismarker som har stor erfarenhet av marknadsföring ingår fortsättningsvis i 
annonsgruppen som styrelsens kontaktperson. 

9. Vårens program (Punkt 8 i dagordningen) 

a. AW på Vinbaren äger rum tisdagen den 2 april kl 18.00. 

b. Anneko Design - Anneli Asplund bjuder in till möte i sin ateljé den 9 april kl 18.30. Hon vill 
själv bjuda på enklare förtäring. 

c. Sommarfest - Claras Hemmakrog har kontaktats. Hon återkommer med förslag på tidpunkt 
och meny. Utskick om detta kommer innan nästa styrelsemöte. 

d. Tornet - Katarina kontrollerar möjligheten att genomföra studiebesök i Soltornet den 13 maj, 
kvällen kan sedan avslutas med AW på lämpligt ställe. 

10. Preliminära mötesdatum: 18 juni kl 18.30, Birgitta bokar bord på Åtellet, samt 30 augusti kl 8.30 
på Åtellet. 

11. Nästa möte blir den 6 maj kl 8.30 på Åtellet. 

12. Övriga frågor: Linda informerade om möjligheten att ha en medlemsträff på Nedergården. Hon 
kollar upp lämpliga datum. Eftersom det vore praktiskt med en Messenger-grupp för styrelsen 
skapades en sådan under mötet. 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet:  ____________________________ 

Katarina Holmberg 

Justeras:   _____________________________ 

Carina Fredlund
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