
 

 
 
Protokoll från styrelsemöte med Freija 
 
 
Tid och plats:   Måndagen den 30 augusti 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   
 

 
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Till justerare utsågs Annika Averland. 
 
§ 3. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes 
 
§ 4. Föregående protokoll, från den 6 juni, godkändes. 
 Beslutades att det inofficiella mötesprotokollet inte lämnas till revisorn 
 
§ 5. Rapporter 
 a Ekonomi 
 Alla utom två har betalt medlemsavgiften och påminnelserna. 
 Dessa tas kontakt med via telefon ifall deras mail inte fungerar 
 En medlem kommit till och en har lämnat. Nu har Freija 209 medlemmar. 
 Balans-och resultatrapporten har skickats ut separat till styrelsen.  
 
§ 6. Kommande medlemsmötet 

• Kvällens AW har 19 deltagare. Vi får besök av Tora Holmström som berättar om sin ”Egen 
sommar”  Hon är även tilltänkt som talare till ”Projektet” 

 • Den 17 september, medlemsmöte hos Annika Ismarker om bl.a varumärkes skydd. 
 För catering har vi sökt Anjous, men vi fick inget svar. Under mötet fick vi svar från  
         Adamsberg och priset ligger på 150 kr för plocktallrik 
 • ”Projektet” den 22 oktober 
 Birgitta bokar Folkets hus. 
Som talare har Montessoriskolan kökschef tackat ja, samt Naturcentrum hos Färsna intresserade. 
Samt FairTrade är också vidtalade. 
Kanske kan Margaretha L kan tala om samarbete inom Happy retreat och hållbart samarbete, samt 
Tora som tidigare nämnt. 
Maria Sandberg har också föreslagits som talare. 
 • Julfesten. Den tidigare iden att vara hos AnnGret på Söderarm kan ej genomföras då den offert 
som erhållits bedöms vara för dyr. Annika Averland frågar Rånäs Slott om pris och kassören föreslog 
att Freija bjuder på transport. 
Om val faller på Rånäs slott har även förslag på spökvandring framförts. 
 • Shopping resa, Thuns – Hallstavik –Nedergården i november. Carina kollar med buss kostnad. 
 • Klädbytar dag har föreslagits som event 
 • Event hos Qvinns med Singhild som har sin kollektion hos dem. Medlemsträffen kan 
kombineras med 1:a hjälpen kurs. 
   

 



 

§ 7. Inkomna skrivelser: 
Roslagens Sparbanks Stiftelse har Företagare träff den 19 september som vi kan påminna 
medlemmarna om. 

 Vi har fått ett mail om Arbetsgivarhjälpen vilket verkar vara en betalt tjänst och därmed ej aktuellt. 
 
§ 8. Nästa möte den 24 september kl. 8.30, Birgitta bokar bord på Åtellet 
 
§ 9. Inkomna frågor: 

Kassören frågade om de 25 kr som Susanne Ytterberg betalde för mycket, vad ska vi göra med den. 
Styrelsen beslutade att de återbetalas till Susanne. 
 
  

 
§ 10. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  ____________________________ 
Marie A Györi 
 
 
Justeras:    _____________________________ 
Annika Averland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


