
                                           

 

Anteckningar, medlemsmöte den 22 oktober 2014 på Café Kagan, Simrishamn 

Närvarande medlemmar 22 personer varav 2 pers anslöt sig under kvällens gång.  

 

Livia Laks, ordförande i nätverket hälsade alla välkomna. 

1. Inkomna förslag  

Från Gaby Gummesson och Frida Jönsson, om framtida policyn hur Qlara ska verka och vilka strategier som 

skall användas. Beslut att bilda mindre grupper i varierande branscher som träffas några gånger under en 

termin. Därefter löses gruppen upp. Syftet att tillsammans diskutera företagarfrågor som berör varandras 

verksamheter, vara bollplank, inspiratör och problemlösare. Vidare detaljer hur det kan genomföras praktiskt 

tas upp på styrelsemötet den 26 nov.  

Beslut: Styrelsen ska skicka ut en uppmaning till alla medlemmar att komma in med förslag på olika 

intressegrupper man vill bilda, (ett förslag som kom upp var t. ex. en sångkör).   

Från Gaby Gummesson och Frida Jönsson om policy kring betalda uppdrag till Qlaror. Beslut policy: att 

Qlara i första hand köper av Qlaror därefter externa källor, då först till kvinnor och därefter män. Att en 

jämförelse görs mellan interna priser inom nätverket och externa. Förfrågan görs i första hand på Qlara 

blickar (Fb), websidan och i nyhetsbrev.  

Från Linda Ohlsson, förslag på att ordna en utbildningsdag för Qlaror med businessfokus. Beslut att en 

utbildningsdag med korta föredrag skall genomföras. En ”mini-Qlaramässa” i form av en föreläsningsdag. 

Cecilia Granquist-Dahmén erbjöd sig att hjälpa till. Vidare detaljer tas vid styrelsemötet den 26 nov. 

Önskemål: gärna en vardag och god framförhållning.  

Från Elisabet Dahlqvist angående mötesformer. Beslut att drop-in även fortsättningsvis skall hållas första 

måndagen varje månad 16 – 18 i Simrishamn. En värd utses för varje drop-in som särskilt ska se till att nya 

medlemmar känner sig välkomna. Den som varit värd utser en till kommande möte. Styrelsen bjuder in en ny 

Qlara som får tillfälle att presentera sig och ev. sitt företag. Önskemål att möten hålls hemma hos Qlaror som 

då samtidigt kan presentera sig och sitt företag. (Ungefär som kommunens frukostmöten fungerar).  

2. Resultat av workshop den 8 oktober 

Livia redogjorde för resultatet av workshopen och ytterligare önskemål om att lära sig spela in film och lägga 

in på sin websida framfördes.  

3. Ekonomiska läget och övrig information 

Inga frågor kring ekonomin. Informerades att på nästa drop-in den 3 nov. får vi besök från ett nybildat 

nätverk för kvinnliga företagare, Kvinds, verksamma i Svenljunga och Tranemo kommuner i Västra 

Götaland.  



 

Avslutningsvis kan noteras att det blev livliga diskussioner där många synpunkter och idéer kom fram.  Det 

bådar gott för framtiden. Det finns ett stort engagemang bland medlemmarna som nu gäller att fånga upp 

och driva vidare.  

 

Vid pennan:                                                Ordförande: 

Lena Johnson                                              Livia Laks 

 

Dagordningen innehöll inte någon punkt där justerare utsågs formellt men Gaby Gummesson som var 

närvarande på mötet har gett sina synpunkter på noteringarna och vissa justeringar är gjorda. 

 

 

 

    

 

 

                          


