
 

 
 

 

 

Protokoll från Olaras medlemsmöte den 11 oktober 2012  kl  17.00-19.30. 

Plats: Lokal i Österlens museum, Simrishamn 
 

Närvarande 19 medlemmar:  

Kicki Wall, Sanne Reuter, Lena Johnson, Cecilia Persson, 

Ingalill Bjartén, Elisabet Dahlqvist, Inese Slivacka, Greta Lindh, Ylva Stockelberg, 

Ingalill Högberg, Gunnel Ottersten, Cecilia Granqvist Dahmén, Karin Sverenius 

Holm, Gaby Gummesson, Cecilia Hammarström, Margareta Nettelbladt, Anita 

Karlsson, Katarina Bruning och Monica Landin. 

 

 

 

1. Katarina Bruning öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna 

Dagordningen godkänns. 

Katarina Bruning väljs till ordförande. 

Monica Landin väljs till sekreterare. 

Gunnel Ottersten och Ylva Stockelberg väljs till justeringsmän. 

 

2. Katarina lämnar en aktuell och övergripande information: 

 

a. Qlaras 5 fokusområden för en bättre företagarvardag som sammanställts 

efter workshopen den 30 augusti föredras. Punkterna kommer att 

presenteras på frukostmötet i Marint centrum den 26 oktober. Även Qlaras 

blogg lanseras vid detta tillfälle. 

 

b. Qlara sonderar terrängen vad man kan göra ang nedläggning av 

Resecentrum. 

 

c. Öppet hus med glöggmingel planeras i decembers drop-in.  

 

d. Faktura på inbetalning av Qlaras medlemsavgiftför 2013 kommer att 

skickas ut i december. 

 

3. Ylva S. redogör för det ekonomiska läget som är gott. 

 

4. Cecilia H. rapporterar om arbetet i 8 mars-gruppen. Gruppen arbetar på olika 

förslag hur man skall utforma mötet som skall hållas på den internationella 

kvinnodagen. 

 

5. Monica L rapporterar om Qulgruppen.  En utflykt med nio Qlaror gjordes i 

augusti.   

 



6. Gunnel O. rapporterar om Qlara Ord-gruppen som är ett samarbete mellan några 

Qlaror som arbetar med det tryckta ordet. Planer finns på att gemensamt hyra en 

butikslokal i Borrby Bokby för att där presentera och sälja orden. Kontakten hålls 

via en facebookgrupp och vid ett par möten IRL. Finns också planer på en 

samverkan inför ett evenemang nästa år tillsammans med Författarcentrum Syd. 

 

 

7. Margareta N. redogör för hur gruppen Qlara siffror arbetar.  Diskussioner inom 

gruppen hålls mest på facebook. Tanken är att alla Qlaror skall kunna använda sig 

av kunskaperna som finns inom gruppen. T ex kan frågor ställas på Qlara blickar. 

 

8. Elisabet D. informerar om Webbgruppen. Nytt är att det framöver bara blir en 

månadens Qlara. Ny medlem får automatiskt en text i presentationen: ”Jag är ny 

medlem. Min presentation kommer inom kort”.  

På anmälan finns nu en fråga om man accepterar epostutskick från andra Qlaror.  

Anita Karlsson ansvarar för uppbyggandet av Qlarabloggen. 

 

9. Cecilia G. redogör för projektet ”Samarbete mellan kvinnor med olika bakgrund”. 

 

10. Katarina redogör för programmet i Dagen K – en dag för att lyfta fram kvinnors 

kompetens, företagande och näringslivsfrågor i Simrishamns kommun den 9 mars 

2013. 

Efter diskussion bland medlemmarna återremitteras K-dagens program till 

styrelsen. 

 

11. Lena J. presenterar regler och kriterier för Qlaras utvecklingsfond. 

Mötet beslutar anta förslaget.  Kommittén bestående av Carin Åström, Ingalill 

Högberg, Anne Olofsdotter och Lena Johnson fungerar som interimstyrelse fram 

till årsmötet. 

 

12. Katarina presenterar förslag som framtagits angående uppvaktning av Qlaror som 

fyller jämnt, s.k. ”nollor”.  

Mötet beslutar att uppvakta ”nollorna” med 300 kr. 

 

13. Katarina efterlyser Qlaror som kan agera värdar vid de månatliga drop-in mötena. 

 

14. Mötet avslutas. 
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