Protokoll från styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Tisdagen den 21 april 2020 kl. 8.30, på Åtellet i Norrtälje

Kallade: Styrelseledamöter

Via facetime

Birgitta Björling, ordförande
Katarina Holmberg, vice ordförande
Helen Sandberg, kassör
Annika Averland, ledamot
Annika Ismarker, ledamot
Anneli Asplund, suppleant
Pia Anjou, suppleant
Marie A Györi, ledamot, sekreterare

Frånvarande:

Pia Anjou, suppleant

§ 1.

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Till justerare utsågs Helen Sandberg, kassör.

§ 3.

Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

§ 4.

Föregående protokoll från 20 mars godkändes.

§5

Rapporter. 35 stycken Freijor har ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020. Tillsammans med nya
påminnelsefakturor går även ett erbjudande om senare betalning på grund av Corona ut.

§6

Kommande evenemang:
Flera har anmält digitala evenemang som verkar vara lyckade. Vi fortsätter även framgent att lägga ut
digitala evenemang på hemsidan och via mail.
Marie har pratat med Kröns. Möte på Kröns om odling kan inte bli av för Helena Krön hinner inte.
Marie frågade Irirsro trädgård och Jessica Petek kan ha ett evenemang för ca 10 personer utomhus.
Någon möjlighet för mat eller dryck finns inte. Marie ber Jessica att skriva en inbjudan till eventet och
eventuella kostnader. Temat är: odla i Coronatider, pickla och bunkra.
Datumet är 14 maj, klockan 16.00.
Konstrundvandring i stan mellan den 27 maj–4 juni. Katarina Holmberg frågar arrangören om man
kan hänga med på ett befintligt arrangemang eller om det finns möjlighet för ett evenemang speciellt
för Freija.
Nu får alla i kommunen kartor om eventet ”Hitta ut”, vi kunde tipsa om det också. Katarina tar
kontakt med Elisabeth Löchting om hur vi kan göra ett Freijaevent av det.
Sommarfesten omvandlas till sensommarfest eventuellt höstfest. Kanske kan vi vara på Marholmen.
Ett annat evenemangstips som har kommit in är Qigong i Socitetsparken.

§ 7.
§ 8.

Nästa möte hålls 20 maj 2020 kl. 19.00 på Åtellet.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie A Györi

____________________________

Justeras:
Helen Sandberg

_____________________________

