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Projektbeskrivning av Dagen Du Behöver 
 

Projektnamn  Dagen Du Behöver 

Projektägare  Qlara  

Projektledare  Linda Ohlsson 

Projektperiod  [November 2014- mars 2015] 

 

Sammanfattning 
En dag med föreläsningar av företagare som är medlemmar i Qlara för företagare. 
 

 

Beställare 
Qlaras medlemmar. 
 

Bakgrund 
Linda Ohlsson lämnade in ett förslag till Qlaras medlemsmöte hur man kan ordna en 

föreläsningsdag som ger win win. Föreläsarna får en möjlighet att jobba på hemma plan och 

företagarna får extra input på flera områden. Detta kan bidra till att både företagarna och 

företagen utvecklas. 

Det ger även en möjlighet till samarbete med andra företag som inte är med i Qlara samt 

spridning av vad nätverket är. 
 

Syfte & mål 

Syfte 

Företagsutveckling och nya affärskontakter samt ett sätt för Qlarorna att lära känna varandras 

kompetenser. 

Mål 

Målet med projektet är att skapa möjlighet till att nya kontakter knyts, utveckla nya kunskaper 

och intresse för att lära sig nya saker, som företagaren kan använda i utvecklingen av sitt företag.  

 

Genomförande 
Detta kommer att genomföras under en utbildningsdag uppdelat i två pass den 10 mars 2015.  
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Omfattning & strategi 

Omfattning 

En projektgrupp som samarbetar med kommunen, studieförbund samt Qlaras styrelse. 

Strategi 

Det bildades en arbetsgrupp efter Qlaras medlemsmöte. Projektgruppen sköter planering och allt 

det praktiska. Företagare som är medlemmar i Qlara kommer att anlitas som föreläsare. 

Kommunen och studieförbundet Vuxenskolan kommer att hjälpa till med lokal och 

marknadsföring. (Projektgruppen träffas) 

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa dagen till att föreläsningarna innehåller ämnen som berikar företaget. 

Eventuellt kommer det en annan dag med föreläsare som berikar företagaren som person och 

privatperson. 
 

 

Tidsplan 
Projektgruppen startade i november 2014 och dagen kommer att genomföras den 10 mars. 

Därefter kommer gruppen att träffas för att utvärdera projektet. 

 
 

Organisation 
Qlara står bakom projektet och det är Qlara som kommer att synas som arrangör för dagen. 

Medarrangörer är Simrishamns kommun och SV Österlen 

Linda Ohlsson är projektledare. I projektgruppen ingår även Greta Lindh, Gaby Gummesson, 

Cecilia Grankvist Dahmén. 

Vi fördelar arbetsuppgifterna inom arbetsgruppen. 
 

Kravspecifikation 

Projektkrav 

Projektet kommer att genomföras av Qlaror med Qlaror. Föreläsare får anmäla sig via Qlara 

blickar och förfrågan om catering kommer att utannonseras via Qlara blickar.  

 

Kommunikation & rapportering 

Kommunikationsinsatser 

Kommunikationsinsatser under projektet kommer att ske genom mail och möten i 

projektgruppen. Linda Ohlsson som även är med i styrelsen kommer att informera styrelsen på 
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deras möte. 

Kommunikationen med qlarorna kommer att ske via Qlara blickar, en grupp på facebook. 

 

 

Intressenter 

Kommunen är intresserade av resultatet för de som medverkar. Studieförbundet är intresserad av 

den marknadsföring samarbetet ger. De båda kommer därför att bidra med olika saker t.ex. lokal, 

marknadsföring, handläggning av anmälningar mm. 
 

Rapportering & uppföljning 

Rapportering sker i projektgruppen via mail när någon har genomfört ett uppdrag eller har någon 

fråga. Sedan lyfter vi det på kommande planeringsmöte. 

 

Minnesanteckningar förs på alla planeringsmöten. När projektet är klart kommer vi att utvärdera 

projektet och rapportera till Qlaras styrelse. 

Utbildning 

Det krävs ingen utbildning av oss i projektgruppen. 

Vår tanke är att utbildningsdagen är ett smörgårdsbord av olika föreläsare där deltagarna får 

”smaka av varje smörgås” och på så sätt få med sig kunskaper. Vill de utveckla dessa kunskaper 

vidare har de fått insikt om vart de kan vända sig. 
 

Marknadsföring 

En plan kommer att tas fram som bygger på huvudsaklig marknadsföring via sociala medier riktade till 

projektgruppens, Qlaramedlemmars, Kommunens och Vuxenskolans kontakter. Planer finns också på att 

ta fram en affisch. 

 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Dagen finansieras genom deltagaravgifter och ett bidrag från föreningen Qlara. Medverkande 

under dagen får arvode medan projektplaneringen utgörs av ideellt arbete. Sponsring i form av 

lokal, marknadsföring och administrativt arbete sker av Simrishamns kommun och SV Österlen. 
 

Budget 

Budget 

Projektets budget redovisas i ett separat dokument med en detaljerad budget. 

Se bilaga 1. 


