
 

 
 

 

Qlaras medlemsmöte den 14 oktober 2011 
 
Tid: Mingel från kl 14.30. Mötet startade kl 15.00 och avslutades kl 17.30 
Plats: Österlens museum, översta våningen 
Förtäring: Vi bjöd på frukt och dryck (vatten, kaffe eller te) 
Närvarande: 17 medlemmar: Katarina Bruning, Lena Johson, Ingrid Brink, Gunnel Ottersten, 
Susanne Thorén, Monica Landin, Clara Westman, Cecilia Granquist-Dahmén, Katrin Rosberg, 
Elisabeth Dahlqvist, Sanne Reuter, Lena Skatz, Tina Nielsen, Carin Åström, Anette Åberg, 
Viktoria Hansson Jonsson. 

 
Dagordning 

1. Mötet öppnas 
Katarina Bruning öppnade mötet. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av ordförande 
Katarina Bruning valdes. 
 

4. Val av sekreterare  
Ingrid Brink valdes. 
 

5. Val av två justeringsmän  
Lena Johnson och Gunnel Ottersten valdes. 
 

6. Aktuell och övergripande information från Qlara 
Katarina rapporterade om vad som hänt i nätverket sedan årsmötet och berättade om 
planer för den närmaste framtiden. 
Qlara kommer att arbeta mer energiskt för att sätta nätverket ”på kartan” som ett nätverk 
som agerar i företagarfrågor, bl.a. med en officiell annons i ÖM till kvinnor i allmänhet 
på Österlen att de är välkomna att delta i våra Drop Inmöten i november och december. 
Gunnel rapporterade om Workshopen den 31 aug och där man kommit fram till en 
”vad-Qlara-kan-och-bör-göra-för-och-med-varandra"-lista.  
Qlara kommer att ha en födelsedagsfest för samtliga medlemmar i samband med 
årsmötet. Tanken är att bjuda alla medlemmar på middag och lite underhållning. 
 

7. Ekonomiska läget 
Vårt ekonomiska läge är gott och alla aktiviteter har hållits inom given budget.  
Sanne Reuter har avgått som kassör av personliga skäl. Just nu sköter Margareta 
Nettelbladt Qlaras ekonomi fram tills ny kassör väljs. 
Katarina berättade också att styrelsen just nu består av 4 personer och att hon varit 



 

kontakt med Qlaras revisor Livia Laks för att säkerställa att vi följer våra stadgar. 
 
 

8. Pågående projekt:  
− Gunnel rapporterade om projektet om Tillväxtrummet. Man har nu gjort 28 av de 
    planerade 30 intervjuerna av ansökarna. 
− Katrin Rosberg rapporterade om samarbetsprojektet med Arbetsföremedlingen som 
    vill främja invandrarkvinnors företagsamhet och deltagande i nätverk. På ett 
    första möte kom 16 intresserade samt delar av Qlaras styrelse, 
    Arbetsförmedlingen och Lernia. 
− Lena Johnson och Susanne rapporterade om Go Red - med hälsan i fokus för 
    kvinnohjärtan och Salong med 1.6 miljoner klubben den 8 mars 2012 då också vår   
    födelsedagsfest kommer att firas officiellt med mingelfest. 
 

9. Rapport från våra arbetsgrupper:  
− Katarina rapporterade om Qlara-dagarna (bifoga en rapport).  
− Ingrid Brink rapporterade om Hemsidegruppens senaste nytt: 
   a. Nya funktioner i anmälningsblanketten 
    b. Vår engelska sida är snart klar. 
  c. Vi Qlaror måste bli mer aktiva med att annonsera våra företag och hndelser på  
             hemsidan. 
  d. Vi måste rapportera händelser som möten etc till Ingrid, admin för hemsidan, att 
             de kan läggas ut som aktuella nyheter på hemsidan. 
  e. Teknikforum 2 blir av den 20 november i Skillinge. 
  f. Qlara har nu en egen profil på Twitter: NQlara 
 g. Gruppen sorterar gamla arkiv 
    h. Gruppen vill ha fler aktiva medlemmar. Hör av dig. till Ingrid vid intresse. 
 
− Gunnel Ottersten rapporterade om Kunskapsgruppen. 
    Den har inte idag några medlemmar men intresserade är välkomna att kontakta 
    Gunnel som är styrelsens länk. Gruppen ordnade workshopen 
    och på övrigt punkten återkommer erbjudande om mer "kunskap" 
− Katarina rapporterade. Kommunikationsgruppen har arbetat fram en 
    kommunikationsstrategi för internt och externt agerande och som kommer att finnas  
    tillgänglig på hemsidan. 
− Qulturgruppen har blivit tillfrågad om de kan tänkas sig att ordna en fest i anslutning 
    till årsmötet 2012. Gruppen har ordnat lyckad Bornholmsresa och återkommer på 
    övrigtpunkten med förslag på nästa utflykt. 
 

10. Frukostmöte den 10 november 2011 tillsammans med Simrishamns kommun 
Katarina rapporterade samt efterlyste lokaler. 
 

11. Information från Valberedningen  
Viktoria Hansson Jonsson rapporterade att gruppen vill presentera 4 nya deltagare till 
styrelsen på årsmötet. 
 

12.  Övriga frågor 
− Cecilia rapporterade från Näringslivsrådet och besöket i Tingsryd: Länk till denna 
    rapport kommer senare. 
− Katarina tipsade om  
    Destinationsbolaget i Brösarp 17okt.,  



 

    Besöksnäringsträff 20 okt. samt  
    Tillväxtdagen Sparbanken Syd på Ystad Teater 24 oktober. 
− Elisabeth Dahlqvist rapporterade om utställningen Kvinnokraft i Tomelilla samt 
    föreslår ett gemensamt besök med t.ex. fikabesök på kringlan. 
− Anette Åberg och Ingrid Brink lade fram sitt gemensamma förslag till kurs för Qlaror 
    att få bättre användning för sina hemsidor. Expertkunskaper i fotografi (Anette) och 
    text (Ingrid) erbjuds. De presenterar datum för kursen för att se om intresse finns.  
 
 
Simrishamn 2011-10-15 
 
Katarina Bruning, ordförande 
 
 
Ingrid Brink, sekreterare 
 
 
Gunnel Ottersten, justerare 
 
 
Lena Johnson, justerare 
 

 

 

 


