
 

 
 
Protokoll från styrelsemöte med Freija 
 
 
Tid och plats:   Måndagen den 13 november 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  Carina Fredlund, vice ordförande 
Linda Andersson, suppleant 
 
 

 
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Till justerare utsågs Annika Averland. 
 
§ 3. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes 
 
§ 4. Föregående protokoll, från den oktober, godkändes. 
 
§ 5. Rapporter 
 A Ekonomi 
 Alla medlemmar har betalt medlemsavgiften och vi har 211 medlemmar 
                 Vi väntar på ett par mindre fakturor avseende Hållbarhetsevent som är genomfört. 
 

•  Webmastern Osa har mailat att vi fick indikationer från vår nuvarande provider att de lägger ner sin 
   nuvarande verksamhet. Styrelsen gav Osa fri han att välja en annan provider. 

 
§ 6. Kommande medlemsmötet 
 

• Grötfrukost 5 december 2019 
Det är många som redan har anmält sig. 
 
• Julfesten. Rånäs slott den 11 december sittning klockan 18.30 
Utökad antal deltagare 50 st. max efter samtal med Rånäs Slott, detta gäller båda bussen och 
restaurangen. 
Bussen kommer att stanna även vid ICA i Rimbo. 
Man ska ta med sig julklappar för ca 50–100 kr. Marie Györi fixar lottoring 
Annika Averland kollar med Rånäs hur många bord och hur många sitter vid varje bord.  
Marie Györi fixar bordsplacering. 
 
Vi ska inte ha fackeltåg och ej heller vinlotteri detta år. 
Birgitta frågar Eva L om sång när hon återkommer till Sverige. 
 
• Qvinns samt Signhild. Troligen 16 januari. 
Det ska bekräftas av Signhild senare i november samt avstämning ske angående temat så att det inte 
spretar åt för många olika håll (Underkläder, Hjärt och lungräddning, Afrikansk dans etc.) 
 
• Räddningstjänst, nya brandstationen – Birgitta har kontakt, tid: troligen jan eller februari. 



 

 
• Middag med valberedningen i januari 
 
Diskuterades att ha en ”Mässa” om nyföretagande under våren kanske mars, då kroka arm med flera 
aktörer som kommun och Nyföretagarcentrum. 
 
Det har föreslagits av Annika Ismarker att vi går igenom Freijas engagemang i olika organisationer 
och hur och på vilken sätt vill vi driva frågor.  
 

 
 

 
§ 8. Skrivelser: 
 Vi fick info från näringsrådet avseende Landsbygdsträff den 3 december. Katarina Holmberg går dit    
                  Och vi informerar om det på Freijas hemsida också. 
                   
 
§ 8. Nästa möte den 2 december kl. 18.30, Bord bokat redan vid mötets avlutande. 
 
 
  
 
§ 10. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  ____________________________ 
Marie A Györi 
 
 
Justeras:    _____________________________ 
Annika Averland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


