Protokoll från styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 18.30, på Gyllene Räven 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
Katarina Holmberg, ledamot
Annika Averland, ledamot

§ 1.

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Till justerare utsågs Helen Sandberg.

§ 3.

Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

§ 4.

Föregående protokoll från november godkändes.

§5

Rapporter
Antalet medlemmar är 211 och 1 sökande.
Hållbarhetskväll: Folketshus faktura är betald.
Styrelsen beslutade att Montessoriskolan och Roslagens Naturskyddsförening får 2000 kr var för sin
medverkan.
Birgitta skickar kontaktuppgifter till kassören inför betalningen.

§ 6.

Kommande evenemang
• Grötfrukost 5 december 2019, 25–26 anmälda. Sandra är kontaktad och väntar oss
• Julfesten. Rånäs slott den 11 december.
50 st. anmälda. Bussen går kl. 17.15 från Norrtälje och åker från Rånäs kl. 22.00.
Det beslutades att påminnelse om julklappar skickas ut.
• Qvinns samt Singhild. 16 januari.
Som tema tänker de BH-skola med Signhild, presentation av Qvinns verksamhet och afrikans dans,
samt HLR. Styrelsens förslag är att spara hjärt- och lungräddning till besöket på brandstationen så att
temat hos Qvinns inte blir för spretigt.
Mat fixar Qvinns med Sandra, På Stan.
• Middag med valberedningen, 22 januari på Poke´ Burger, Styrelsemöte innan.
Birgitta ta kontakt med valberedningen.
• Räddningstjänsten Norrtälje, nya brandstationen – Birgitta har kontakt, tid: februari

§ 7.

Årsmötet.
I mars, vecka 11, exakt datum och lokal ej bestämt än. Ett förslag på lokal är Åtellet, som har
utrymme att ta emot oss alla.

§ 8.

Skrivelser:
• Inkommen förfrågan av Tanja Dyredand att ha skrattyogaövning på julfesten i Rånäs, detta avslogs
då julfesten kändes fel tillfälle och det finns risk att vi stör andra gäster.
• Hälsovecka /mässa diskuterades.

§ 9.

Nästa möte, samtidigt middag med valberedningen den 22 januari kl. 18.30, Birgitta Björling bokar
bord på Poke´ Burger

§ 10.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie A Györi

____________________________

Justeras:
Helen Sandberg

_____________________________

