Protokoll från styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Onsdag den 13 februari 2020 kl. 8.30, 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
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 22 januari godkändes.

§5

Ekonomisk rapport
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 212. Resultatet för 2019 visar en vinst på 31.779kr.
Det är vid dagens datum 81 obetalda fakturor för medlemsavgiften 2020.

§6

Tidigare evenemang hos Qvinns 16 januari var uppskattat av de besökare som kom.

§7

Kommande evenemang
• Räddningstjänsten Norrtälje, nya brandstationen – 19 februari, kl. 19.
Många har anmält sig och det finns en väntelista.
• Årsmötet.
9 mars på Åtellet. Birgitta har kontakt med Sanna.
Helen har kontakt med revisorn Monica Lind.
Marie kollar bildkanon med Åtellet.
Vin till vinlotteriet köpes av Helen.
Kort till lotteriet köpes av Marie.
Katarina köper blommor, fem buketter.
Styrelsen valde Josefin Ekberg till årets Freija 2020. Marie fixar diplomet och tillhörande ram medan
Birgitta kollar med Josefin att hon kommer.
Birgitta kollar med valberedningen om förslag till mötesordförande och mötessekreterare.
Det har beslutats att vi tillfrågar Maria Ek på Jättelångt att hålla föredrag om sin verksamhet och Anna
Malvina Svenung talar om mat och motion. Birgitta frågar Maria Ek medan Marie frågar Anna
Malvina.

• Mässa.
Kommunen ordnar mässa under våren om nyföretagande. Katarina Holmberg anordnar från Freijas
sida och representerade Freija på möten med kommunen.
Plats för mässan är Campus Roslagen 31 mars.
Utom kommunen kommer Nyföretagarcentrum, Campus Roslagen och Freija som är arrangörer.
§8

Förfrågan har kommit in från Maria Ek på Jättelångt om hon får göra reklam för sin verksamhet. Det
beslutades att hon tillfrågas om hon vill prata på årsmötet, förutsatt att hon blir medlem först. Birgitta
hör av sig till henne. Styrelsen diskuterade om Freija ska medverka vid till exempel
trygghetsvandringar.

§9

Övrigt. Mässa för företagare kommer att äga rum på Campus Roslagen den 31 mars.
Katarina fixar text till Freijas Facebook och hemsida.
Till plats för kommande sommarfest föreslogs Furusund, men det bordlades till nästa styrelse.

§ 10

Nästa möte är årsmöte och konstituerande möte

§ 10.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie A Györi

____________________________

Justeras:
Helen Sandberg

_____________________________

