Protokoll från styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Måndag den 24 september 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

Linda Andersson, suppleant
Carina Fredlund, vice ordförande
Katarina Holmberg, ledamot

§ 1.

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Till justerare utsågs Helen Sandberg.

§ 3.

Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

§ 4.

Föregående protokoll, från den 30 augusti, godkändes.

§ 5.

Rapporter

§ 6.

A

Ekonomi
Alla medlemmar har betalt medlemsavgiften. I dagsläget har vi 207 medlemmar och 1 på väg in.

B

Tidigare medlemsmöten
AW hos Sandra lyckat.
Möte hos Annika Ismarker var jättefint styrelsen tackar Annika.

Kommande medlemsmötet
• ”Projektet” Hållbar Gastronomi den 22 oktober, kl 17–21
Birgitta bokar Folkets hus.
Mat serveras av Folkets hus cafeteria.
Anmälan till eventet sker genom Freijas hemsida, ej avbokade måste betala.
Helen Sandberg köper choklad till talarna. (ca 15 st Mercy)
Annons görs av Birgitta, Marie och Osa. Vi använder den sedan till delning på Facebook samt fråga
Mitt Roslagen om de vill göra något gratis för oss.
Databas skapas av Osa för anmälda deltagare, som kan användas till nästa öppna event. GDPR ska
beaktas.
Talarna får ca 30 min att tala.
Provsmak från bland annat
Norra Malma, Roslagskött, Sandra och Pelle, Happy Retreat, AloeVera shots samt Reko.
• Grötfrukost 5 december 2019
Marie Györi kontaktar Granparken eller Hörnan.

• Qvins samt Singhild
Idé om besök hos Signhild i kombination med HLR utbildning.
• Räddningtjänst, nya brandstationen
Birgitta frågar dem.

• Julfest. Rånäs slott den 11 december
Priset är 495 kr
Busstransport till och från – Helen frågar Fridströms Buss/ Thomas Elfving.
Birgitta Björling frågar Eva Linden om sång vid ingången
Annika Averland fråga om vi kan använd kapellet eller om glögg kan serveras utanför, samt om vi får
ett speciellt utrymme för julklappsutdelning.
De som vill kan ta med sig julklappar för ca 50–100 kr och byta med varandra. Varje inlämnad klapp
ger en biljett som gäller för inbyte till annan julklapp.
§ 8.

Nästa möte den 17 oktober kl. 8.30, Birgitta Björling bokar bord på Åtellet.

§ 10.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie A Györi

____________________________

Justeras:
Helen Sandberg

_____________________________

