
 

                    Protokoll, medlemsmöte den 17 november 2016 

                                       Plats:  Café Kagan i Simrishamn 

 

Närvarande: Elisabet Dahlqvist, Petra Ariton, Birgitta Söderberg, Bibbi Bergqvist, Lisa Vinberg, Karin 
Sverenius Holm, Linda Ohlsson, Carin Åström samt Lena Johnson 

§1   Mötets öppnande 

Karin Sverenius Holm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§2   Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3   Val av ordförande 

Karin S H valdes till ordförande. 

§4   Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Lena Johnson 

§5   Val av justerare 

Till justerare valdes Petra Ariton och Elisabet Dahlqvist 

§6   Ekonomi  

Carin Åström redogjorde för ekonomin som är god. Totalt har 57 medlemmar betalat sina avgifter. 
Årets resultat, hittills, när kostnader för höstmöten inte är redovisade är plus ca 8 000.- 

§7   Uppföljning av medlemsmöte den 19 oktober 2015 kring ledorden, Nätverkande, Business 
och Professionalitet. 

Deltagarna delades upp i tre grupper och en workshop hölls där många förslag kom fram och noterades 
på arbetsmaterialet som bestod av stora ark. Materialet togs om hand av styrelsen. 

§8   Inkomna förslag/motioner 

Styrelsen informerade om Gaby Gummessons tips om en bra kurs för att lära sig mer om sociala 
medier och dess betydelse för marknadsföring. Ämnet är intressant och det beslutades att, som ett 
första steg, inventera vilka kunskaper som finns inom nätverket för att ev. anordna en Qlaras 
inspirationskväll.  Det ger samtidigt ett bra tillfälle att bilda sig en uppfattning vad medlemmarna 
efterfrågar för kunskap för ev. fortsatta kurserbjudande. 

 



§9   Övriga frågor 

Birgitta   Söderberg erbjöd sig att informera på Qlara Blickar om olika lokala evenemang som kan 
tänkas intressera medlemmarna men där Qlara inte står som arrangör.  

§10  Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för intresset. Ett extra tack till Lisa Vinberg, Café Kagan som 
så generöst erbjöd sin fina lokal för mötet. Styrelsen noterade att mötet inte var så välbesökt som de 
brukar vara och tar det med sig i sitt fortsatta arbete.  

 

 

Petra Ariton, justerare                                                         Elisabet Dahlqvist, justerare 

 

 

Karin Sverenius Holm, ordf.                                                 Lena Johnson, sekreterare 

     

                                 

                                                 

 

                                                


