
    

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

 

Styrelsen för Freija – Roslagens företagarkvinnor, organisationsnummer 814400-9902, lämnar 

härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01- 2022-12-31. 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande Annika Ismarker 

Ledamöter Anna Malvina Svennung, vice ordförande 

Annika Averland 

 Helen Sandberg 

 Sussan Granström 

 Anneli Asplund 

 

Suppleanter Marie A Györi 

 Elin Linnea Pettersson 

 

Valberedning Katarina Holmberg 

 Lotta Unosson 

 Agneta Hammarberg 

Revisorer Monica Lind, ordinarie 

 Helene Örtqvist, suppleant 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under 2022 haft 10 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten aviseras 

på hemsidan och medlemmar är välkomna att närvara.  

Medlemmar 

Den nya styrelsen som bildades i mars 2022 satt upp som mål att bli 220 medlemmar innan 

årets slut. Den 31 december 2022 hade vi 220 betalande medlemmar.  

 



    

 

Samverkan 

Vi stöttar Nyföretagarcentrum Roslagen genom ett sponsormedlemskap och Annika Ismarker 

sitter i styrelsen sedan årsmötet i mars. Annika Ismarker är även Freijas representant i 

kommunens näringslivsråd samt Freijas representant i en nystartad samlingsgrupp för 

företagarorganisationer i Roslagen (Roslagens Förenade Företagarorganisationer) där 

föreningar så som Företagarna Roslagen, Norrtälje Handelsstad, NUAB, Nyföretagarcentrum 

och Företagslabbet för en kontinuerlig och tajt dialog med både tjänstemän och politiker på 

kommunen. 

Representanter för Freija är även flitiga deltagare i olika program och näringslivsträffar 

anordnade av kommun och andra lokala aktörer. 

 

Freijamöten under året 

22 februari kl. 18.30 – Bygg upp ditt mod och stå upp för dig själv och andra. 

9 mars – Årsmöte Freija på Åtellet.  

6, 13 och 20 april – Mingelkvällar på ”Touch by Index Worklounge” i Havstornet, Norrtälje 

29 mars  – Kronprinsessan fick Freijanål. 

3 maj – Kommunikationsgruppen bildades och drog i gång sitt arbete.  

6 maj – Glada Freijor planterade rosor i Norrtäljes stadskärna.  

10 maj – Eventgruppen bildades och drog i gång sitt arbete. 

11 maj – Stadgegruppen bildades och drog i gång sitt arbete. 

20 maj 2022 – Freija stödjer bok om rösträttskvinnor, mingel på Tullportsgatan 1.  

14 juni – Freijas sommarfest på Pensionat Granparken. 

28 september – Tematräff: Bli en supersäljare. 

17 oktober – Tematräff: Lönsamhet – hur får jag det?  



12 oktober 2022 – Roslagens Förenade Företagarorganisationer (RFFO) träffade Norrtälje 
kommun. 

10 november – Roslagens Företagsgala där Freija som organisation presenterades samt Årets 
Freija Kim Alge Pennström uppmärksammades på scen. 

11 november – Stärk och utmana dig och ditt företag. 

16 november – Inspirerande föredrag om William Morris hos Mays i Norrtälje. 

29 november – Tematräff: Idétorka? – Skalbart? 

1 december – Julfest på Väddö hos Vischan på Kröns. 

14 december – Grötfrukost på Vinbaren.  

 

Årets Freija  

Till årets Freija 2022 utsågs Kim Alge Pennström som driver Kim Kultur Nöje AB. Kim 

tilldelades blommor och en Freijanål formgiven av Karin Carlander på årsmötet, samt på 

Roslagens företagsgala den 10 november 2022. 

 
 
Mål för 2023 
 
Det övergripande målet som styrelsen satt upp för 2023 är att modernisera Freijas 
kommunikation och varumärke. Se över alla olika kommunikationskanaler samt bli bättre på 
att marknadsföra Freija för nya potentiella medlemmar. 
 
 


