
Nätverket Qlara i Simrishamn 

PROTOKOLL 3.4-09 

Konstituerande styrelsemöte 

 

Plats: Hos Margareta Nettelbladt i Örum 

Närvarande: Victoria Jonsson, Ingrid Brink,  Margareta Nettelbladt, Lena Johnson,   

                     MaLou Lindholm   

Anmält förhinder: Åsa Nyström,  Catrine Hjerdt 

 

§  1 Ordförande Victoria öppnar mötet. MaLou utsågs till mötessekreterare.  

       Till justerare utsågs Lena och Margareta. 

 

§ 2 Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

      Viktoria  Jonsson,  ordförande 

      Lena Johnson,  vice ordförande 

      Margareta Nettelbladt,  kassör 

      Catrine Hjerdt,  sekreterare 

      Ingrid Brink,  hemsidesansvarig 

      Åsa Nyström,  ledamot 

      MaLou Lindholm,  ledamot 

 

§ 3  Styrelseledamöternas ansvarsområden 

      Viktoria , Qlaras representant i Leader Ystad-Österlenregionen 

      Lena, Qlaras representant i FISK och i Styrgruppen Qlara Besked, medlemsansvarig 

      Margareta Nettelbladt, ekonomisida samt infobank om bidrag med support av MaLou  

      Åsa,  Styrelsens representant i ”Inspirationsgruppen” 

 

§ 4 Firmatecknare är Viktoria Jonsson och Margareta Nettelbladt   var för sig upp till av  

      årsmötet fastställt belopp, i övrigt enligt stadgarna. 

 

§  5  Stående punkter på styrelsemötena är: 

        Inkommande post, föregående mötesprotokoll, ekonomi, förestående möten 

 

§  6  Qlara Besked och nytt Mentorsprojekt 

       Lena Johnson informerade om att mentorsprojektet ”Qlara Besked” avslutas planenligt  

       den 3.6-09. Planer finns att starta ett nytt mentorsprojekt under annat namn. Mona   

       Odhnoff är intresserad av att vara projektägare. Lena Johnson ombedd att ingå i     

       styrgruppen. Gaby Gummesson och Cecilia Granquist tilltänkta som kursledare. Är  

       mentor resp. adept i nuvarande mentorsprojekt, Qlara Besked. Båda är medlemmar i  

       Qlara. Önskemål framfört att Qlara ska vara samarbetspartner. 

       Styrelsen beslutade att säga ja till förfrågan under förutsättning : 

        - att Qlaror ska ha företräde till att bli antagna som adepter 

        - att Lena Johnson ingår i styrgruppen 

        - att inga ekonomiska eller arbetsmässiga åtaganden ingår 

        - att ”Nya Qlara Besked” inkommer med skriftlig förfrågan inkl. ovanstående punkter 



§  7  Hemsida 

        Ingrid Brink informerade och poängterade att styrelsen under övergångsperioden först  

        måste lägga ut information på hemsidan innan något mailutskick görs. 

       Förslag till nya sidor som diskuterats i ”Hemsidegruppen” är: 

       - En sida där alla kontaktuppgifter finns samlade och där även framgår i vilka   

          sammanhang Qlaror finns representerade. 

      - En sida med ”Qlaras arkiv”. Ingrid sammanställer tillsammans med Agneta Bergenståhl 

      - En Ekonomisida med månatliga  ” Maggans ekonomiska tips” samt tips på bidrag etc  

      - ”Qlara-lyftet”, en sida till inspiration och glädje t ex med sångtexterna från Qlara-festen 

 

Diskuterades även var på hemsidan rapporter från olika deltaganden och aktiviteter kan 

presenteras och spridas. Ingrid föreslog att  lägga dem under ”Aktuellt”. Vidare diskuterades 

hur presentationen av Qlaror och företag kan göras på bästa sätt. Föreslogs att på första sidan 

ha  t. ex ”Vi och våra företag”.Önskemål. Framkom önskemål att vi skulle ha både en 

sökfunktion och en kortfattat presentationssida där företagen presenterades. 

Beslöts att Hemsidegruppen får i uppdrag att se hur man på bästa sätt kan komplettera sök-

funktionen och  företagssidan samt komma med förslag. 

Styrelsen uppmanar alla att snarast ansöka om medlemskap på hemsidan för att därmed  

kunna använda hemsidan fullt ut och få del av all information. Den 6.4 inbjuds till mingel och 

knytis på Bonadea för att fira den nya hemsidan. Ta med tilltugg till knytisbordet.  

 

§  8  Aktuella datum 

        23.4 kl 16.00 Peter Osthenius kommer till oss för att svara på våra frågor om  

        Leaderprojekt i praktiken, konsten att göra och skriva projektansökningar mm  

        27.4  kl. 16-21 samt den 6.5  kl. 10-15 utbildning om användade av hemsidan.  

        Plats Sköllen. Utbildningarna är kostnadsfria. 

        4.5 Styrelsemöte ; den 13.5 Beslutsmöte ; den 1.6 Styrelsemöte 

        1:a måndagen i månaden öppet möte på Bonadea som alltid. 

 

§  9  Viktoria uppdaterar Föreningslistan 

 

§ 10  Ekonomisk rapport 

         Margareta redogjorde för ekonomin. En större utbetalning för hemsidan väntar i maj        

         men läget stabilt. Margareta föreslog flytta 10`till räntebärande konto. Styrelsen  

         beslutade i enlighet med Margaretas förslag. Styrelsen godkände följande utbetalningar  

         6000:- Tjörnedalagården /Qlarafesten samt 600:- för medlemskap NRC. 

 

 

MaLou Lindholm,  mötessekreterare                                                      

Viktoria Jonsson, ordförande     

                                       

Lena Johnson, justerare                                                                       

Margareta Nettelbladt, justerare 

 


