Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll fört vid Freijas årsmöte 9 mars 2020
kl 18.30 på Åtellet, Norrtälje
§1

Ordförande Birgitta Björling öppnade mötet.

§2

Till ordförande för mötet valdes Osa Albinson, till
årsmötessekreterare valdes Eva Wilén-Olsson och till
protokolljusterare/rösträknare valdes Birgitta Porath och Josefin Ekberg

§3

Mötet befanns vara behörigen kallat.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning
Ordförande Birgitta Björling gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för
mandatperioden och kassören Helen Sandberg den ekonomiska förvaltningen.
Dessa har delgivits medlemmarna vid inbjudan till mötet och på hemsidan.
Mötesdeltagarna godkände dem.

§6

Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande Birgitta Björling läste upp revisionsberättelsen och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.

§7

Val av ordförande
Till ordförande för 1 år valdes Birgitta Björling, omval.

§8

Val av tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter
Tre ledamöter valdes: Helen Sandberg 2 år nyval och Annika Ismarker 2 år
nyval och Marie Györi 2 år, omval
Två suppleanter för 1 år valdes: Annelie Asplund nyval och Pia Anjou nyval
Kvarstående ledamöter: Annika Averland 1 år kvar, Katarina Holmberg 1 år
kvar

§9

Val av ordinarie revisor samt en suppleant
Som ordinarie revisor valdes Monica Lind, omval, och
som suppleant valdes Helene Örtqvist, omval.

§ 10

Val av valberedning
Till valberedning valdes Anna Eriksson Burman (sammankallande), Carina
Fredlund och Karin Beronius, suppleant, alla för 1 år

§ 11

Fastställande av årsavgift för 2018
Mötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad
forts

Forts

Årsmötesprotokoll Freija 2020-03-09 , forts

§ 11 forts

Årsavgift företag: 300:--/år
Om fler delägare: 150:--/år/delägare
Freijalöv
: 150:--/år (pensionärer, avvecklade företag)
Freijagrenar
: 300:--/år (anställda i företag utanför Freija)

§ 12

Förslag från styrelsen och medlemmar
Inga förslag förelåg.

§ 13

Övriga frågor
Ordförande Birgitta Björling avtackade avgående styrelseledamöter
och valberedare.
Till Årets Freija Josefin Ekberg utdelades diplom och blommor.

§ 14

Mötets avslutande
Mötets ordförande Osa Albinson avslutade mötet.

Osa Albinson, ordförande

Eva Wilén-Olsson, sekreterare

Josefin Ekberg, justerare

Birgitta Porath, justerare

