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Protokoll från styrelsemöte med Freija 
 
 
Tid och plats:   Onsdagen den 20 mars 2020 kl. 8.30, på Åtellet i Norrtälje 
 
Kallade: Styrelseledamöter 

Katarina Holmberg, vice ordförande 
Helen Sandberg, kassör 
Annika Averland, ledamot 
Annika Ismarker, ledamot 

 Anneli Asplund, suppleant  
Via facetime  Marie A Györi, ledamot, sekreterare 

 
Frånvarande:  Birgitta Björling, ordförande 
   Pia Anjou, suppleant  
 
§ 1. Viceordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2. Till justerare utsågs Annika Averland 
 

§ 3. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. 
 

§ 4. Föregående protokoll från konstituerande styrelsemöte godkändes. 
 

§ 5 Rapporter 
 Påminnelsefakturor till som inte har betalt kommer att gå ut.  
 

§ 6 Tidigare evenemang: Årsmötet var lyckat och i sista stund med tanke på corona viruset.  
 

§ 7 Kommande evenemang 
 Förslag att genomföra ett utomhusmöte efter den 16 april hos Kröns om odling. Marie frågar Helena 
 

Margareta Westerberg och Eva Lindén frågade om vi kunde ha något med dans.  
Men det beslutades avvakta med detta med tanke på viruset och de rekommendationer som finns för 
distans till folk. Tillika skjuts förslaget att göra ett dans-event med hjälp kanske av Linda Andersson 
till hösten när vi vet status på Corona och dess konsekvenser. 

 

Det har inkommit föreslag om att lägga upp de event som är virtuella och kommer in från  
medlemmar på facebook även på hemsidan. Katarina informerar även på hemsidan om att vi avvaktar 
lite med fysiska inomhusträffar men att gärna medlemmar får komma med förslag och eller ordna 
utomhusaktiviteter.  

 

Gällande kommunens info från Bino Drummond som gått ut till Näringslivet läggs detta upp på 
hemsidan av Katarina och Annika kontaktar Bino så att även Freija inkluderas i inbjudan till nästa 
tillfälle. 

 

Sommarfestens vara eller inte vara bordlades till nästa möte när vi vet mer om läget och 
rekommendationerna från myndigheterna avseende Coronaviruset.  

 

§ 8  Info om Wilhelminas erbjudande läggs upp på hemsidan. 
 

§ 9  Nästa möte hålls 21 april 8.30 på Åtellet. 
 

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


