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Förslag till återinfört beslutsmöte för 
medlemmar i Qlara samt principer för offertförfrågningar.
Nätverket Qlara var tänkt när det startades att fungera som ett nätverk och inte som en 
traditionell ideell förening styrd av en styrelse. Tanken var också att vi medlemmar tillsammans skulle
lära känna varandra och kunna verka för varandras affärsverksamhet. Medlemmarna 
skulle också vara de som tog viktiga strategiska beslut och styrelsen skulle mer verka som den
juridiska företrädaren när så behövs tex för att sköta ekonomi. Underifrånperspektivet stod
högst upp på vår värderingslista.
Så skedde också ett antal år men nu tycker vi att Qlara utvecklats i en annan riktning. Vi är
många Qlaror, men vi känner inte varandra. Medlemmarnas beslutsmöten har tagits bort
och vid flera av de senaste medlemssmötena har medlemmar framfört synpunkter som 
styrelsen helt bortsett ifrån. Flera Qlaror har uttryckt att de inte längre känner den affärs-
mässiga nyttan av att ingå i nätverket och andra har uttryckt att de känt sig nedlåtande
behandlade. Det är inte positivt för Qlara att sådana åsikter sprids bland allmänheten.
En annan negativ sak med att styrelsen får mycket arbete är att det är svårt att rekrytera 
styrelsemedlemmar.
Vi säger inte att utvecklingen av Qlara är fel. Det har naturligtvis sina fördelar att vara

många och att vara en stark röst vid tillfällen då vi företräder företagare. Det har jobbats
med flera bra saker där vi kunna påverka tex kommunala beslut.

Men vi skulle vilja att den nya styrelsen gjorde följande:
Återinför till att börja med ett medlemsmöte med beslutanderätt (även om de inte är välbesökta
så är det ett val som man som enskild Qlara kan göra. Om man vill vara med och påverka så finns
chansen)
På detta medlemsmöte diskutera den framtida policyn angående hur Qlara ska verka och
vilka strategier vi ska använda oss av. Som en ideell förening med en styrelse som tar beslut
och styr verksamheten eller som ett nätverk där många fler medlemmar tar aktiv del och på
så sätt genom att jobba ihop lär känna varandra och varandras kompetenser. Att det upp-
muntras till att en ny och en gammal Qlara gemensamt arbetar som sammankallande i 
projektgrupperna och att inte någon enskild Qlara är tongivande i många grupper.
Vi vill också att man diskuterar en policy kring betalda uppdrag till Qlaror. Vi har svårt att
förstå att man hellre ger ett betalt uppdrag till någon utomstående än ger det till en Qlara.
Världen, i synnerhet affärsvärlden är inte rättvis. Men om man tar in offerter från både
Qlaror och andra företagare så kan man ju bedöma både kvalitet och pris. Att man vill
bespara någon kritik är inget argument som duger. Alla som åtar sig ett jobb får väl stå för
det de gör och vara beredda och ta kritik för det. Vid kritik är det viktigt att skilja på sak 
och person. Det är bättre att ge en Qlara en chans att försörja sig än att säga sorry vi vill inte
att någon ska bli ledsen eller känna sig orättvist behandlad, så vi ger jobben till andra.
Exempel är produktion av hemsida, möteslokaler, fikabröd, utbildningar/föreläsningar, 
presenter, marknadsföringsmaterial.
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