
 

 
 
Protokoll från styrelsemöte med Freija 
 
 
Tid och plats:   Måndagen den 06 maj 2019 kl. 08.30, på Åtellet i Norrtälje 
 
Kallade: Styrelseledamöter 

Birgitta Björling, ordförande 
Carina Fredlund, vice ordförande 
Helen Sandberg, kassör 
Marie A Györi, ledamot, sekreterare 
Katarina Holmberg, ledamot 
Annika Averland, ledamot 
Annika Ismarker, suppleant 
Linda Andersson, suppleant 
 

Frånvarande  Annika Ismarker, suppleant 
 

 
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Till justerare utsågs Annika Averland. 
 
§ 3. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes 
 
§ 4. Föregående protokoll, från den 1 mars, godkändes. 
 
§ 5. Tidigare medlemsmöten 
 a  AW, lyckad och trevlig 
 b Anneko Design, trevligt och givande 
 
§ 6. Wilhelmina Mitt i Roslagen;  

• Styrelsen fotograferades 
• Texten om Freija lästes av styrelsen och Carina Fredlund korrigerar texten under dagen innan  
den skickas till tidningen.  
 • Pga. Margaretha Lindbäcks föreslagna professor fick man inte tag i, styrelsen godkände förslaget  
att Osa Albinsson skriver en allmän text om kvinnors företagande. Texten skickas till Styrelsen och 
sedan till tidningen. 
• Styrelsen beslutade att Freija etikett tas fram tills bilagan är tryckt. Offert godkännande av styrelsen 
genom mail finns bifogat på sid 3–4. Etiketterna lämnas in hos Annika Averland. 
 

§ 7 Inkomna skrivelser: 
• Klagomål att annons och reportage förskottsfakturerats innan annonsören fick se annonsen.  
Svar: Villkoren för annonsering var klara och godkända av varje annonsör när de anmälde sig för 
annonser/reportage. 
• Klagomål om brösten på vår logo; detta åtgärdades av Osa Albinsson 

 
§ 8 Rapporter 
 a Ekonomi 
 Nästan alla har betalt medlemsavgiften och påminnelserna. 
 Det är två som inte betalt för annonserna men påminnelsen har skickat ut. 
 Balans-och resultatrapporten har skickats ut separat till styrelsen.  
 
§ 9 Besök av Osa 

• Osa Albinsson deltog i mötet och stämde av med styrelsen kring flödesscheman för registrering av 
nya medlemmar, hur utskick av medlemsbrev går till och önskad arbetsgång. 
 
• Styrelsen beslutade inköp av tillägget Chamber Dashboard till hemsidan så att medlemmar ska 



 

kunna uppdatera sina egna kontaktuppgifter etc. 
 
• Frågan om att byta från VMI som är Freijas nuvarande webb-providor, till annan leverantör verkar 
inte vara aktuellt att ta ställning till än. När det blir aktuellt finns flera lokala aktörer som vi kan vända 
oss till. 
• Det diskuterades kring ett eventuellt köp av kompletterande betalningssystem till hemsidan men 
både Birgitta Björling, som tidigare kassör och Helen Sandberg som nuvarande kassör tyckte inte att 
det förenklar arbetet nämnvärt. 

 
§ 10 Vårens program 
 a Lilla Bokhandeln 
  Det blev inte aktuellt för de hinner inte med medlemsmöte innan sommaren. 
 
 b Nedergården 
  Vi har 8 deltagare, Linda Andersson tar kontaktar Nedergården ifall det är ok om vi är få. 
  Osa skickar ut påminnelsen om eventet. 
  Marie Györi skriver namnlappar och tar dem till Helene. 
 
 c Katarina Holmberg har varit i kontakt med Tornet. Den 20 maj kommer vi träffas kl. 18 och  

besöka platsen. Max antal deltagare 20 pers. Om intresset är stort kan vi göra ett ytterligare 
besök i juni. 
 

 d Sommarfest  
Vi har fått matsedel och pris, buss för transport bokas av Birgitta Björling, om möjligt i 
anslutning till kommande buss från Älmsta. 
Birgitta kollar även med Pytagoras om musik-quiz kan anordnas genom/av dem. 
Vi har fått godkänt att vi kan ha vinlotteri i samband med sommarfest. Priset för festen beror på 
busskostnaden men troligen hamnar på 250 kr. 
 

 
§11. Nästa möte den 27 maj kl. 18, Birgitta bokar bord på Åtellet 
 Efterföljande möte den 30 augusti kl. 8.30 på Åtellet 
 
§ 12. Övriga frågor. Styrelsen beslutade att vi inte sponsrar Företagsgalan i år heller, utan vi har ett eget 

Freija bord för de Freijor som vill gå. 
 
§ 13. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  ____________________________ 
Marie A Györi 
 
 
Justeras:    _____________________________ 
Annika Averland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tillägg  
 
 
------------------------------------- 
Från Marie Györi 
 
Jag med 
Marie  
 
— 
Marie Györi 
Kalligraf och Grafisk formgivare 
 
Q U A D R A T A  
– kalligrafi & design 
http://www.quadrata.se 
-------------------------------------------------- 
 
15 april 2019 15:11:09 +02:00, skrev helen@sandbergredo.se: 
Vid en omröstning i styrelsen är jag för ett köp av klistermärken! 
  
Med vänliga hälsningar 
Helen Sandberg 
  
070-878 67 79 
www.sandbergredo.se 
  
------------------------------------------------ 
Från: Freija webmaster <webmaster@freija.se>  
Skickat: den 15 april 2019 14:03 
Till: Carina Fredlund <carina@traduzionisvedesi.com> 
Kopia: Birgitta Björling <birgitta@bfbok.se>; FREIJA - Roslagens företagarkvinnor i 
nätverk <webmaster@freija.se>; Helen Sandberg <helen@sandbergredo.se>; 
Katarina Holmberg <katarina@norrteljemusteri.se>; Annika Averland 
<averland761@hotmail.com>; Linda Andersson <linda7484@hotmail.com>; 
annika@ismarker.se; Marie Györi <marie@quadrata.se> 
Ämne: Re: Freija klistermärke 
 
  
Hej, 
Som beslutsunderlag: 
Det kom en förfrågan från annonsgruppen inför Freijabilagan att dela ut 
klistermärken/dekaler till Freijorna inför den 15 maj så att man tar tillvara på det 
intresse/synlighet som väcks när den delas ut i kommunen. De trodde att det fanns 
sedan förut, men när vi kollade så visade det sig att det inte fanns särskilt många 
kvar och att det kanske skulle må bra av att moderniseras. Marie kollade då pris med 



 

sin tryckare och mailade  det i fredag (ett bra pris kan tilläggas), jag tror det gick till 
alla i styrelsen men kan vidarebefordra det igen.  
  
Jag har också på annonsgruppens (och ordf/sekr) begäran gjort i ordning en sida (i 
menyn under Om Freija) där man kan ladda ned Freijas logo för att använda på sin 
hemsida för att visa att man är medlem och håller på att sätta ihop ett 
medlemsmail/inlägg om Freijabilagan, fotografering, be medlemmar uppdatera sina 
uppgifter, ev. klistermärke och logga att länka till oss med. Eftersom som jag ändå 
gick igenom loggan för den sidan så var det minimalt med arbete som behövdes från 
min sida för att lägga till ett klistermärke/dekal. Storleken på den gamla var 12 cm så 
denna är baserad på den. 
  
mvh Osa *********************** webmaster och medlemsadmin för  
Freija, Roslagens företagarkvinnor 
www.freija.se 
 
 
  
Den mån 15 apr. 2019 kl 13:04 skrev Carina Fredlund 
<carina@traduzionisvedesi.com>: 
 Det ser ju fint ut - men borde vi inte fatta beslut om att köpa dekaler innan vi köper 
dem? 
  
Signaturen 
  
Vän av ordning/gnälltanten 
 
-------------------------------------------------------- 
  
Den mån 15 apr. 2019 12:58Birgitta Björling <birgitta@bfbok.se> skrev: 
Hej, 
  
Tjusigt ! Bra J! 
  
Man kan även ha Freija logga på tex sina fakturor J 
  
Mvh 
  
Birgitta 
  
 
Från: Freija webmaster [mailto:webmaster@freija.se]  
Skickat: den 15 april 2019 12:55 
Till: Birgitta Björling <birgitta@bfbok.se>; Helen sandberg 
<helen@sandbergredo.se>; Carina Fredlund <carina@traduzionisvedesi.com>; 
Katarina Holmberg <katarina@norrteljemusteri.se>; Annika Averland 
<averland761@hotmail.com>; Linda Andersson <linda7484@hotmail.com>; 
annika@ismarker.se 
Kopia: Marie Györi <marie@quadrata.se> 



 

Ämne: Freija klistermärke 
 
  
Hej, 
Här kommer förslag på klistermärke att dela ut till medlemmar som vill sätta upp i 
sina butiker/företag för att visa på att de är medlemmar. 
Tycker ni att det ser ok ut - hör av er (gärna så snart som möjligt) till Marie så skickar 
hon till tryck. Jag har lagt en gul bakgrund till Freijas logo så att det skulle bli lite mer 
färg och stå ut/synas lite bättre men använt bara loggan för att vara tydligare med 
varumärket och förhoppningsvis upplevas lite modernare. 
 
mvh Osa *********************** webmaster och medlemsadmin för  
Freija, Roslagens företagarkvinnor 
www.freija.se 


