
 

  

  

  

 Årsmötesprotokoll 2023 för Freija - Roslagens företagarkvinnor  

  

Tid och plats:  Onsdagen den 8 mars kl. 18.30 på Åtellet, Norrtälje och via Zoom  

  

Deltagare:  Vid mötet deltog 27 medlemmar varav sex styrelsemedlemmar    

     

  

§ 1.  Mötets öppnande  

  Freijaordföranden Annika Ismarker förklarade mötet öppnat.  

  

  

§ 2.   Val av mötesordförande, sekreterare samt justerare tillika rösträknare  

  Till årsmötesordförande utsågs Carina Fredlund, till årsmötessekreterare utsågs Lena Norrman och 

till justerare tillika rösträknare utsågs Käthe Setterhall.  

  

  

§ 3.  Årsmötets behöriga utlysande  

  Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna utlyst.  

  

  

§ 4.  Godkännande av dagordningen  

  Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.  

  

  

§ 5  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse  

  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för 

årsmötet av ordförande Annika Ismarker och kassör Helen Sandberg. Årsmötet beslutade att  

  godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.  

  

§ 6  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet.  

  Revisionsberättelsen presenterades och årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.  

    

§ 7   Val av ordförande  

   Till ordförande valdes Annika Ismarker för en tid av ett (1) år.  

  

§ 8   Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.  

  Till styrelseledamöter på två (2) år valdes Annika Averland (omval) och Marie Györi (omval). 

Helen Sandberg, Suss Granström och Anna Malvina Svennung har ett (1) år kvar.  

  

         Till suppleanter på ett (1) år valdes Emma Röttorp och Ann-Kristine Hult (båda nyval)  

   

§ 9.   Val av ordinarie revisor och suppleant.  

   Till revisor på ett (1) år valdes Monica Lind (omval) och till suppleant på ett (1) år valdes Hélèn 

Örtqvist (omval).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10.   Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till valberedningen  

   Sittande valberedning omvaldes och består av Katarina Holmberg (sammankallande), Agneta 

Hammarberg och Lotta Unusson (suppleant) samt Kristina Sagrén som reserv.  

  

§ 11.   Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024)  

  Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. 300:- för Freijor och Freijagrenar 

samt 150:- för Freijalöv.  

  

§ 12.   Förslag från styrelsen och medlemmarna  

  Förslag till stadgeändring lästes upp samt styrelsens ställningstagande, stadgeändringen godkändes 

enhälligt och lades till handlingarna. Frågan tas även upp på nästkommande medlemsmöte för 

godkännande. Allt enligt stadgarna.  

  

§13. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

 

Ordförande Carina Fredlund avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet: Ordförande: 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Lena Norrman Carina Fredlund 

 

Justeras: 

 

 

 

…………………………….. 

Käthe Setterhall 


