
Bilaga 1: Arbete med Qlaras målformulering  - Sammanfattning av diskussioner förda i styrelsen och 

av medlemmar på mingelkvällen 

Reflektioner kring våra ledord NÄTVERKANDE, PROFESSIONALITET och BUSINESS   

 

Nätverkande – hur? 

Q Drop In 

Q Frukostmöte 

Q After Work 

Q Qlara-seminarier, DDB och liknande 

Q Qlaramässan, kontinuerligt 

Q Lunchstafetten, organiserade fikaträffar (i grupper om ca 4) o.dyl. 

Q Julfesten 

Q Årets Qlara-festen 

Q Aktiviteter av t.ex. Qul-gruppen 

Q Inspirationsföredrag 

Q Medlemmarnas egna initiativ, som t.ex. Qlaragolf,charader, snöbollskrig, maskerad, 

businesspromenad m.m.  

 

Business – hur? 

Q Synas hos varandra och rekommendera varandras företag 

Q Att ha en agenda på frukostmötena med en Qlara som presenterar sin verksamhet + olika 

företagsutvecklingsfrågor att diskutera 

Q Mingel 

Q Medlemmarnas egna initiativ, som t.ex. roterande frukostmöte där man får chansen att visa 

upp sin verksamhet. 

Q Smakprov på produkter 

Q Deltaga i och utveckla de arrangemang som redan finns ute på bygden, visa Qlarorna i alla 

sammanhang.  

Q Qlarafestival med tema 

Q Inspirationsföredrag 

Q Studera och samarbeta med andra nätverk 

Q Våga vara företagare! 

 

Professionalitet – hur? 

Q Nätverkande – delar med oss av våra idéer och erfarenheter 

Q Rekommenderar varandras företag 

Q Professionella mot varandra 

Q Våga ge och ta hjälp 



Q Samarbetar och är ärliga mot varandra (stjäl inte varandras idéer o.dyl.) 

Q Synliga i vårt företagande 

Q Sprider Qlara, står upp för Qlara 

Q Tydlighet både som säljare och köpare av tjänster  

Q Våga ta betalt även av en Qlara 

Q Våga vara ärlig, t.ex. ska man inte köpa en Qlaras tjänster bara för att hon är Qlara utan våga 

ge tips på hur varan/tjänsten kunde vara bättre/ha mer korrekt prissättning istället.  

Q Skilja mellan sak och person 

Q Bli bättre på att jobba på ett aktivt sätt med sociala medier som Facebook och Instagram. 

Ordna workshops kring detta? 

 

Nätverkande – utåt 

Q Delta på externa evenemang 

Q Bildekal, fönsterdekal, standar eller liknande på borden vid t.ex. After Work/Drop In för att 

verkligen visa vilka vi är 

Q Bjud in media vid t.ex. frukostmöten 

Q ”Månadens notis” i t.ex. Vad händer, YA, ÖM 

Q Reklam på Radio Active, t.ex spela upp Qlarasången 

Q Göra reklam för våra Drop In via t.ex. Österlens anslagstavla på Facebook eller på Instagram 

Q Länka till Qlara på hemsida, hashtagga Qlara så mycket som möjligt 

Q Över huvud taget tala om/påminna om att vi finns! 

Q Lämna in egna texter där Qlara förekommer till Österlenmagasinet, YA… 

Q Bjuda in och besöka andra nätverk 

 

Business – utåt 

Q Nämn Qlara i alla olika sammanhang 

Q Landsbygdsutveckling, det krävs samarbete med andra nätverk! Om inte landsbygden kan 

leva kan inte våra företag det heller.  

Q Få hjälp av t.ex. Maria Bohr Frank från Winnet med hur vi visar vår business utåt 

Q Visa att du är Qlara i t.ex. länk på hemsidan, visitkort, företagsbeskrivningar, intervjuer m.m.  

Q Styrelsen visar upp sig själva och visionsarbetet för YA så det syns utåt.  

Q Be Österlenmagasinet om en artikelserie med Qlaror. Fokus på företagandet men även lyfta 

fram kvinnors företagande.  

Q Fråga Frida Jönsson om hon kanske kan lägga frågan på Qlara Blickar när hon söker en person 

att skriva om när de ska publicera texter om en viss kompetens i På Österlen. 

Q Hashtagga Qlara 

Q Dagen Du Behöver – mycket reklam utåt 

Q Samverkansaktiviteter  

Q Samarbete med studieförbund. Lyft fram möjligheten till medlemmarna. 

Q Samverkan med kommunen, t.ex. vara värd för företagarfrukost. Uppvaktning från vår sida 

med idéer krävs! 



Q Skicka verksamhetsberättelsen till Lars Persson så finns den som offentlig handling på 

kommunen.  

 

Professionalitet – utåt 

Q Bär din pin med stolthet! Visa tillhörighet och glädje över att få vara Qlara 

Q Lyft fram Qlara som nätverk, visa och nämn så ofta du kan att du är Qlara  

Q Utnyttja sociala medier, press och sociala nätverk till att sprida kunskap om Qlara 

Q Inventera vilken kompetens vi redan har inom Qlara, för att eventuellt se om vi ska söka 

aktivt efter vissa kompenser i vår nyrekrytering 

Q Aktiviteter som syns utåt kommunicerar Qlaras kompetensområden 

Q Måste vara tydligt vem som kan vara med i Qlara 

Q Pressreleaser 

Q Skilj mellan business och fritid 

 

 


