
Motion från medlem i nätverket Qlara, Katrin Rosberg, 22 feb 2011 

 
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet 25 mars 2011 

 

Med anledning av nätverket Qlara:s andra paragraf i stadgarna (se nedan) 
vill jag lämna nedanstående förslag  

 
Mitt förslag bygger på att vi i nätverket Qlara under 2011 och 2012 skall 

lyfta fram och på ett positivt sätt arbeta tillsammans med andra nätverk 
mot jämställdhet, utveckling och framgångsrik företagsamhet på 

Österlen.  
 

Målet är att   
 främja samarbete mellan kvinnor boende på Österlen oavsett 

ursprung och kultur 
 främja invandrarkvinnors företagsamhet och deltagande i 

nätverk  
 

Målet kan uppnås bland annat genom att vi inom nätverket Qlara  

 tar kontakt med invandrarkvinnor som bor i sydöstra Skåne  
 får fler intresserade av deltagande i nätverk  

 inleder samarbeten och utbyter erfarenheter med invandrarkvinnor 
(ex gruppvis men även parvis som t.ex. ”nätverks-mentor”) där vi 

stödjer varandra i utveckling och företagsamhet här i vår region 
 samarbetar med andra nätverk och föreningar på Österlen med 

liknande mål, förslagsvis Österlen Lyser och P2G–Piece/peace 
together  

 
Ökat samarbete, företagsamhet och deltagande i nätverk skulle kunna 

leda till ökat deltagande av invandrarkvinnor i styrelser, nämnder och på 
arbetsmarknaden (t.ex. egna företagare) 

 
Fakta hämtat ur Nyhetsbrev från Regionalt ResursCentum för kvinnor i Skåne 

Nätverksnytt, nr 2, 2009: 

Forskning visar att invandrarkvinnor är underrepresenterade i styrelser och nämnder 

både på nationell och lokal nivå och att personer födda i ett annat land än Sverige är en 

grupp som fått försämrad representation under de senaste decennierna. Personer med 

utländsk bakgrund är också överrepresenterade bland arbetslösa.  

 

 

Utdrag ur nätverket Qlara:s stadgar: 

§ 2 - Målsättning 

Nätverket Qlara är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med syfte att 

stimulera kvinnor till framgångsrik företagsamhet, utveckling och jämställdhet. 

Föreningen är verksam i sydöstra Skåne och har sitt säte i Simrishamns kommun. 

 

 

Grevlunda 2011-02-22 

 

Katrin Rosberg, Må bättre nu på Österlen, 0706-72 44 44 


