
                                             

Protokoll, medlemsmöte den 19 oktober 2015 

                                                Plats: Café Kagan i Simrishamn 

                                                Närvarande: 15 Qlaramedlemmar samt 1 gäst 

 

1.   Mötets öppnade 

 Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2.   Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

3.   Val av ordförande 

Karin Sverenius Holm valdes till ordförande. 

4.    Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Lena Johnson. 

5.    Val av justerare 

Till justerare valdes Birgitta Andersson och Ingalill Bjartén. 

6.    Uppföljning av mingelkvällen som hölls den 26 augusti 

Huvudpunkten för kvällens möte där bilaga med en mängd förslag från mingelkvällen sammanställts 

och bifogats kallelsen till mötet. Mötet valde att fokusera på några förslag enligt följande: 

- Att synliggöra Qlara. Tillverka standar med Qlaras logga. Monica Landin återkommer med förslag att 

brodera det.  Trycka upp dekaler, Christina Fajersson kollar upp prisuppgifter. 

En Qlaramässa. För att den ska vara möjlig att genomföra behövs en arbetsgrupp. Lena Bottner 

anmälde sitt intresse att ingå i gruppen mer fler behövs. Beslutades att upprop till arbetsgruppen ska 

finnas med i nästa Nyhetsbrev. 

- Nätverkande. Att bilda grupper om 4 personer som lottas ihop. Ett liknande upplägg som 

lunchstafetten där Qlaror anmäler sitt intresse för att sedan lottas ihop i grupper om fyra där en 

sammankallande person utses i varje grupp. De väljer sedan fritt när/hur/var de träffas. Styrelsen 

ansvarar för att aktiviteten genomförs. 

Rullande frukostmöten kommer fortsättningsvis att arrangeras under våren. Styrelsen kommer att gå ut 

med information om beslutade datum för frukostmötena och den som är intresserad att vara 

frukostvärd anmäler det till styrelsen.  Först till kvarn är det som gäller och det kommer att sättas en 

deadline för intresseanmälan. En bra möjlighet att visa upp sin verksamhet/ge smakprov….. 



- Inspirationsföredrag. Beslutades att Qlara ska samverka med andra föreningar för att ge möjlighet att 

erbjuda intressanta föredrag som blir för kostsamma för vår förening att ensam bära. Styrelsen vädjade 

till medlemmarna att hålla utkik efter inspirerande föredragare och tipsa styrelsen.        

7.    Övriga frågor 

En diskussion följde om Qlara skulle gå med i det nybildade föreningsrådet. Beslutet blev att vi skulle 

avvakta och ta upp frågan på årsmötet.             

8.     Mötets avslutande     

Ordförande avslutade mötet och tackade för det stora engagemanget bland deltagarna. Ett extra tack till 

Lisa Vinberg, Café Kagan, som dukat upp med tilltugg och upplåter sin fina lokal till oss Qlaror. 

   

 

Birgitta Andersson, justerare                               Ingalill Bjartén, justerare 

 

 

Karin Sverenius Holm, ordförande                      Lena Johnson, sekreterare 

  


