
	
 
Protokoll från styrelsemöte med Freija 
 
Tid och plats:   Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 08.30, på Åtellet i Norrtälje 
 
Kallade: Styrelseledamöter Birgitta Björling, ordförande 

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

Via Zoom   Marie A Györi, ledamot, sekreterare 
     
Frånvarande:  Pia Anjou, suppleant  
   Anneli Asplund, suppleant  
 
 
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2.  Till justerare utsågs Helen Sandberg 
 

§ 3. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. 
 

§ 4. Föregående protokoll från styrelsemöte 16 juni godkändes.  
 

§ 5 Rapporter. 
 Påminnelsefakturor på medlemsavgiften har skickats ut av Osa i flera omgångar under våren men 

ingen ny har betalat eller svarat, en trolig orsak kan vara att deras mailadresser behöver uppdateras. 
 Helen delade ut en lista på de 29 obetalade fakturorna rörande 32 freijor. Styrelsen hjälps åt att 

kontakta de berörda medlemmarna och kollar om de har rätt adress och om de vill fortsätta att vara 
med. Även en påminnelse om att uppdatera sina kontaktuppgifter läggs ut av Helen på freijas 
Facebooksida. 

 
 

§ 6 Kommande evenemang 
 

Sommarfest den 1 september i Furusund. 
Vi kommer ha presentlotteri – Marie ber Osa maila ut om att ta med sig presenter, tre stycken har 
anmält sig hittills. 
Vi kommer ha vinlotteri – Helen handlar 10 flaskor och Birgitta kör dem till Furusund. 
Katarina kollar om hon har 3 kortlekar för lotteriet, annars köper Marie.  
Marie ringer Furusund om bordsplacering och fixar lappar till det samt namnlappar för alla. I år har vi 
ingen bestämd bordsplacering pga. av läget utan alla får välja själva var de ska sitta. 
Handsprit tas med av Helen till bussfärden och som också tas med till restaurangen. Vi blir 22 
passagerare i bussen som är avsedd för 50 personer. I restaurangen är vi 31 gäster totalt. 
 
Vandring. 
Katarina kollar om det är möjligt att ordna en vandring längs en bit av roslagsleden vid Länna 
Prästgård. 
 
Idé om kväll med minipresentationer av Freijor i luftig lokal, kanske till våren. 
 
Alla planerade aktiviteter kan ändras beroende på FHM Covidrekommendationer. 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
 
 
 
§ 7  Övriga frågor 

inga frågor  
 
§ 8 
 Nästa möte hålls 29 september 8.30 på Åtellet. 
 
 

§ 9.  Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  ____________________________ 
Marie A Györi 
 
 
Justeras:    _____________________________ 
Helen Sandberg 


