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Nätverket Qlara:s verksamhetsberättelse för 2013 
Styrelsen för Nätverket Qlara avger här verksamhetsberättelsen för 2013. 
 
Inledning 
Under året har nätverket haft olika träffar för ge att medlemmarna möjlighet att träffa och lära känna 
varandra. Det har varit Drop-in, frukostmöten QUB, OST–möten, Teknikforum, Ny Qlara–möten, 
workshops mm. Dessutom har vi gjort gemensamma aktiviteter som QUL-gruppen har arrangerat och i 
juli hade vi en gemensam loppis. Vi kan också konstatera att det är mycket aktivitet i gruppen Qlara 
Blickar på Facebook. Vi har också genomfört ett OST-möte i början året. Susann Arvidsson och Clara 
Westman planerade och genomförde dagen. Det kom fram flera förslag och några har redan kommit 
igång, ex Ny Qlara träff.  
 
Qlara har fått positiv publicitet under året genom sin medverkan på Dagen K. Det var många besökare 
både på mässan där Qlarorna visade upp sina verksamheter och under föreläsningarna. Vi har hört många 
positiva kommentarer efteråt plus att det blev artiklar i tidningarna. Dessutom fick vi möjlighet att 
marknadsföra både Dagen K och Qlara i ett radioinslag.  
 
Qlara har också fått publicitet genom att Qlaras ordförande blev intervjuad dels i programmet Hallå 
Makten i Radio P4 Kristianstad, dels i den nya webbtidning Affärsregionen Hanöstaden. Det är bra med 
publicitet där vi får möjlighet att lyfta både kvinnors företagande och vikten av att ha fungerande nätverk. 
Representanter från Qlara har också deltagit i Winnet Skånes olika aktiviteter. Detta är bra och stärker 
Qlaras roll ytterligare.  
 
Vi har fortsatt att engagera oss i det lokala näringslivet och det har vi gjort genom vår representant i 
Näringslivsrådet. Tyvärr har det bara varit ett fåtal möten men vi hoppas att det blir en regelbundenhet 
framöver. Det är bra för Qlara att synas i företagsrelaterade sammanhang.  
 
Det finns intressegrupper inom nätverket som träffas med olika regelbundenhet, Qlara Ord och Qlara 
Siffror. Medlemmarna i grupperna är inom samma bransch och har börjat att samarbete. Nätverket har 
också stor aktivitet på Facebook i gruppen Qlara Blickar, ett bra sätt att hålla kontakten, förmedla tips, 
information mm. Nätverkets medlemmar har fått information via Qlaras webbsida, Qlara Blickar och 
Nyhetsbrevet.  
 
Under året hade vi också en tragisk händelse då en av nätverkets medlemmar omkom i en bilolycka. Qlara 
skickade blommor till begravningen som skedde i kretsen av närmast anhöriga.  
 
Styrelsen kan avslutningsvis berätta att medlemsantalet vid årsskiftet 2013/2014 hade ökat med drygt 11 
procent jämfört med årsskiftet 2012/2013, vilket innebar att vi var ca 95 medlemmar. Vi ser att fler 
kommer på våra träffar, vilket är viktigt, och att det bidrar till en bra energi i nätverket. 
 
Styrelse och medlemmar 
Under 2013 har följande personer ingått i styrelsen: 
Katarina Bruning, ordförande 
Ylva Stockelberg Deilert, kassör 
Karin Aleby, sekreterare 
Susann Arvidsson, ledamot 
Anette Åberg, ledamot 
Monica Landin, ledamot 
Karin Sverenius Holm, ledamot 
Under verksamhetsåret har 7 styrelsemöten hållits. Medlemsantalet vid årets slut var 95 personer. 
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Qlaras medlemskap 
Winnet Skåne 
Ystad-Österlen Leaderförening 
 
Medlemsmöten 
Drop-in. Första måndagen varje månad med början kl. 16.00 hade vi Drop-in. Våra träffar under året var 
förlagda till Café Kajen som drivs av Camilla Gislander, medlem i Qlara. På vårt drop-in i december var vi 
i Bokhuset i Borrby och där bjöd det på glögg och pepparkakor. Värdar är Monica Landin och Anette 
Åberg. 
 
Medlemsmöte. Medlemsmötet hölls i den 17 oktober i Fiskestugan i Simrishamn. 
 
Qlaras representation 
• I Simrishamns kommuns Näringslivsråd genom Gaby Gummesson, ordinarie och Lena Johnsson 

suppleant. 
• I Företagarna i Simrishamn Kommun, FISK – Gaby Gummesson och Lena Johnson. FISK är en löst 

sammansatt paraplyorganisation där de olika företagarföreningarna har möjlighet att delta med två 
representanter var.  

• I Näringslivets utskott för gymnasiefrågor genom Bitte Müller-Hansen 
 
Övriga aktiviteter 
Frukostmöte, QUB, arrangerades vid sex tillfällen 2013. Vi har våra frukostträffar på Café Kagan som 
drivs av Lisa Vinberg, medlem i Qlara. Vid våra frukostmöten har 10 – 20 personer deltagit vid varje 
tillfälle. Det är Karin Sverenius Holm, Linda Ohlsson och Lisa Vinberg som har varit värdar för 
frukostarna. 
 
8 mars – Internationella kvinnodagen. Några Qlaror samlades på Café Kajen och deltog i bland annat 
champagneprovning. 
 
Qlara loppis ordnades den 6-7 juli i Margareta Nettelbladts lada i Örum. 10-15-Qlaror sålde prylar. 
Dessutom fanns en fikaservering där man bland annat kunde köpa Maggan goda bullar. De som såg till att 
loppis blev av och fick så många besökare, trots ett regnigt väder, var: Tina Nielsen, Inga Lill Högberg, 
Viktoria Hansson-Jonsson, Elisabet Dahlqvist, Birgitta Söderberg och Margareta Nettelbladt. 
 
Ny Qlara-träff. Två träffar arrangerades för nya Qlaror på Tågarpsgården som drivs av Anne 
Olofsdotter, medlem i Qlara. Ny Qlara-träff är ett resultat av ett förslag som kom fram på vårt OST-möte 
i maj. Båda träffarna, ett på våren respektive hösten, var välbesökta och gav deltagarna möjlighet att ställa 
frågor, få information och komma med förslag och idéer vad de vill bidra med till Qlaras utveckling. 
 
Qlara Bloggen – företagarvardag på landsbygden. Syftet med bloggen är dels att skriva och reflektera 
om vår vardag som företagare, dels att skriva om aktuella händelser och om Qlara. Karina Aleby och 
Anita Karlsson har ansvariga och hjälpt till med tekniska frågor. 
 
Vi startade upp bloggen i slutet av oktober 2012 och till en början så hade ca 3 inlägg i veckan. Under 
2013 har den avstannat och inläggen har blivit färre. Statistiken för året: 51 inlägg och vi har haft 4 800 
besök. Besökarna kommer främst från Facebook, qlara.net och Twitter. Skribenter under året: Anette 
Åberg, Elisabeth Dahlqvist, Ylva Stockelberg, Katarina Bruning, Viktoria Hansson-Jonsson, Karin Aleby, 
Anita Karlsson, Cecilia Persson, Annika Nerfont, Clara Westman, Karin Sverenius-Holm, Gunnel 
Ottersten och Gaby Gummesson. 
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OST-möte. Den 26 februari arrangerade vi ett OST-möte på Marint Centrum i Simrishamn. 
Flera bra projekt togs fram och energi nivån var hög. Bland annat föreslogs att vi skulle erbjuda träffar för 
nya Qlaror två gånger per år vilket också har genomförts.  
 
Workshop. För tredje året ledde Gunnel Ottersten och Katarina Bruning en workshop i augusti. 2013 
fokuserade vi på vad vi internt inom Qlara kan göra för varandra för att underlätta vår företagarvardag. 
Det var knappa 20 personer som deltog. Vi var på Café Kagan som drivs av Lisa Vinberg, medlem i Qlara, 
och Qlara stod för förtäringen. 
 
Vi hade som underlag de punkter som kom fram vid vår workshop 2011, men även nya förslag lades till. 
Vi arbetade i grupper och totalt hade vi drygt 10 olika förslag innan en prioriteringsrunda tog vid och 
följande tre punkter tyckte vi var viktigast att arbeta vidare med: 1. Faddrar och mentorer – ”Vi stödjer 
varandra”, 2. Aktiva drop-in – ”Vi ska lära känna varandra bättre” och 3. Qlara Business – ”Vi ska hjälpa 
varandra till bättre affärer”. Vi har kommit igång med nr 2 och 3 men vi behöver arbeta vidare med nr 1. 
Se bilaga 1. 
 
De två tidigare åren har varit fokuserade på vad behöver från kommunen för att kunna driva våra företag 
lättare och bättre.  
 
Qlaras grupper 
Börsgruppen 
Den startades efter OST-mötet den 8 februari 2006 och har följande deltagare: Agneta Bergenståhl, Lena 
Johnson, Ann-Mari Louison och Clara Westman.	  

Gruppen träffas med jämna mellanrum och har lagt upp flera fiktiva aktieportföljer som finns inlagda på 
nätupplagan av Privata Affärer. Den följs upp vid träffarna och beslut tas om aktier ska köpas eller säljas. 
Dessutom diskuteras ekonomi i största allmänhet. 
 
Kommunicera Qlara 
Gruppen har haft ett möte under året. Vi tog fram en ny roll-up, köpt in gatupratare och gjorde 
gruppindelning av företagen inför Dagen K. I gruppen ingår Lena Johnson, Inga-Lill Högberg, Margareta 
Nettelbladt, Frida Jönsson och Katarina Bruning.  
 
Qlara Fonden 
Qlara Fondens grupp har under året bestått av Carin Åström (sammankallande), Lena Johnson och Anne 
Olofsdotter. Syftet med fonden är att bidra till att främja medlemmarnas företagande. Gruppen har haft 
mailkontakt för att behandla ansökningar som kommit in. 
 
Under verksamhetsåret har fonden fått in tre ansökningar. Två av dessa har beviljats och en har fått 
avslag.  De projekt som beviljats pengar är ”En bok om min grekiska svärmor” som vill beskriva kvinnors 
liv och historia på internationell nivå.  Syftet är att vidareutveckla den sökande i rollen som skrivpedagog 
och också att skapa möjligheter för Qlaror och andra att möta kvinnor från Europa. Projektet drivs av 
Ingrid Brink och kommer att avrapporteras till så alla Qlaror får del av detta under 2014 
 
Det andra projektet som beviljats medel från Qlara Fonden avser vidareutveckla den sökande som 
handledare för att därigenom kunna ha en tydligare plattform i sitt företag. Projektet kommer att 
genomföras under 2014 av Viktoria Hansson-Jonsson. Totalt har 26 000 kronor anslagits för projekt. I 
fonden återstår ytterligare 14 000 kronor. 
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Jämställdhetsgruppen 
Gruppen har under året hållit 9 möten. Vi använde oss av en s.k. hemlig grupp på Facebook, där 
minnesanteckningar och diskussioner fördes mellan mötena. Gruppen fick flera nya medlemmar efter 
OST mötet 26 februari 2013 och har haft 7 medlemmar, varav 2 har varit passiva tills de praktiska 
frågorna om inbjudan, lokal osv skulle bli aktuella. 
 
Syfte: Vi ville genomföra ett seminarium. Vi har arbetat för att finna och enas om en inriktning på 
jämställdhetsfrågor av specifikt intresse och betydelse för dels medlemmarna som småföretagare, dels med 
hänsyn till vad som händer i samhället i dag. Flera temata har vuxit fram, bl a Härskartekniker, Våld mot 
kvinnor, Skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet och dess betydelse. Vi beslöt att lägga 
härskartekniker lite längre fram i tiden. 
 
En deltagare i arbetsgruppen har blivit medlem i Män för jämställhet, en partipolitiskt obunden 
riksorganisation som verkar för jämställhet och mot våld för kvinnor, för barn och för mäns skull. 
http://manforjamstalldhet.se  Vi hade diskussioner om att vara med på Dagen K eller när det inte blev av, 
en dag i närheten av 8 mars, kvinnodagen 2014. Vi vet av erfarenhet att den 8 mars är det svårt att få 
föreläsare om man inte är tidigt ute eller kan betala. 
 
Vi tog vara på de olika kontakterna som var och en hade och som vi såg som möjliga resurspersoner för 
ett seminarium.  Halv- eller heldag var frågan. Vi planerade en heldag, dvs 10 – 16.30 med lunch  och 
kaffe. Målgruppen: Qlaras medlemmar och andra kvinnliga nätverk i Skåne. Ev också allmänheten 
 
Vi hade tagit fram två manliga föreläsare, en från Män för jämställdhet och en man som arbetar med 
självskadebeteende. Vi ville ha en kvinna som huvudtalare och hade flera tänkbara förslag. 
 
 
Qlara Ord 
De Qlaror som sysslar med ord i någon form, t ex skriver eller säljer böcker, stöder förmågan att uttrycka 
sig i ord eller på annat sätt arbetar med ord har bildat ett nätverk inom nätverket. Två stora projekt finns 
inom Qlara Ord. Det ena är en gemensamt hyrd lokal i Borrby Bokby där några av Qlarorna tillsammans 
marknadsför sina produkter och tjänster. Vi är också i planeringsfas för en litteraturrunda som något 
liknar Konstrundan. Den sker i samarbete med Författacentrum Syd.    
 
Medlemmar i Qlara Ord är: Elisabet Dahlqvist, Karin Sverenius Holm, Ylva Stockelberg Deilert, Anette 
Åberg, Inga Lill Högberg, Ingrid Brink, Kristin Johansson, Viktoria Hansson-Jonsson, Gunnel Ottersten, 
Jane Blomquist Thrane, Annika Nerfont, RaMona Bränngård, Karin Aleby, Karin Hallett, Christine 
Fajerson och Anita Karlsson. 
 
 
Qlara Siffror 
Qlara Siffror startades våren 2012. Tanken var att Qlaror som arbetar med ekonomi skulle kunna rådfråga 
varandra om hur man löst speciella problem inom redovisningsområdet; en kunskapsbank som man 
kanske inte har tillgång till på det egna kontoret. 
 
Våra sammankomster har inte varit många och det är få som kommit oftast beroende på att man inte 
kunnat komma ifrån pga. kundbesök eller en för tillfället stor arbetsbörda. Dock är vi några stycken som 
under året träffats på Nya Rökeriet i Simrishamn, Tomelilla Golfklubb och Familjär i Hammenhög.  
Medlemmar i gruppen: Jane Thrane Blomquist, Margareta Nettelbladt, Ylva Stockelberg, Ann-Marie 
Louison, Christine Fajersson och Carin Åström. 
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Qul-gruppen 
Gruppen består av Birgitta Andersson, Monica Landin, Elisabet Dahlqvist, Ingalill Högberg, Anette Teran 
och Clara Westman. Under året har gruppen haft 6 möten. Under året gjorde vi följande aktiviteter: 
 

• 13 januari gick resan till Louisiana, där självporträtt av kända konstnärer visades. 
• 22 mars hölls den årliga festen efter Årsmötet på södra skolan Brantevik. Buffé från Borrby 

Vandrarhem. 36 Qlaror kom. 
• 12 maj var det Qlaras första presentationer ”hemma hos” Det började hos konstnären Karin 

Sverenius Holm, som presenterade sig och bjöd på en god lunch. Vi promenerade därefter till 
Anne Bengtsson, Recover Spa. Anne visade en varm massage och så blev det vattengympa. Det 
blev fika på terassen i härligt solsken. 

• 9 juni var det tid för nya presentationer. Bokhuset i Borrby var först ut. Fotografen Anette Åberg 
presenterade sin shop och vi avslutade hos Pia Sandén, Vadenhögs Café & Hantverk med fika. 

• 20 augusti blev det en tur till Ven, solen sken och det blev guidad tur med traktor och vagn. 
• 22 september åter dags för Qlara-presentationer. Denna gång hos Viktoria Hansson Jonsson, 

Sinne Kropp Föräldraskap, Eva Kallhed, I Robe You AB och Nicole Farquhar, Nicis Qigong och 
Nicis Trädgårdsdesign.  

• 4 december var det tid för Julfest. Denna gång på Sjöbacka Gård. Det kom 23 Qlaror. En kväll 
med god mat och hög stämning. Alla gick hem med varsin julklapp! 

 
 
Webbgruppen 
Webbgruppen bestod under första hälften av 2013 av Ingrid Brink (administratör), Lena Johnson, Elisabet 
Dahlqvist, Inga Lill Högberg, Karin Hallett, Anita Karlsson och Kerstin Ardnor. Under den senare hälften 
ingick Ingrid Brink (admin), Lena Johnson, Anita Karlsson samt i slutet av året Karin Aleby. 
 
Omstruktureringsbeslutet innebär att en liten men aktiv grupp i framtiden arbetar med en mer effektiv 
webbsida. Krav för deltagande i den nya webbgruppen är att medlem är aktiv med alla uppgifter i 
gruppen. Webbgruppen har träffats ungefär 6 gånger under året och kontinuerligt arbetat med Qlara-
webbens utveckling och med de behov som har funnits.  
 
Webbgruppen har huvudsakligen koncentrerat arbetet under 2013 på att undersöka möjligheterna samt 
utarbeta förslag för en helt ny och tidsenlig webbsida som ska vara lättskött, lättadministrerad av flera i 
nätverket samt lätt att använda för medlemmarna. Förslag samt budget för detta inlämnades till Qlaras 
styrelse i etapper hösten 2013, efter det att webbgruppen samt webbgruppens förslag på leverantör Emil 
Ottersten från EnMiljon Production besökt styrelsen för frågor och presentation. Styrelsen godkände 
förslaget.  
 
Information till medlemmarna 
Webbgruppen har sett som en av sina största uppgifter att sprida information till medlemmarna hur man 
använder IT-teknik i sitt företag samt att erbjuda service och hjälp till den som behöver. Webbgruppen 
har under 2013 (liksom under 2012) också arbetat för att förbättra medlemmarnas möjligheter till 
marknadsföring på Qlara-webben.  
 
Månadens Qlara, på webbsidans startsida, presenterar så vitt detta är möjligt en Qlara-medlem varje 
månad.  
Teknikforum anordnades den 27 januari i Boklängan i Borrby. 
Teknikträffarna startade den 17 december 2013 och är en ny form av IT-teknikinformation som erbjuds 
Qlara-medlemmarna en gång i månaden. Medlemmarna måste anmäla sig till varje träff samt lämna ett 
bidrag till webbgruppens kassa för löpande kostnader. 
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Teknisk info 2013: 

• Epostutskick upphörde helt under 2013 och i fortsättningen används enbart den automatiskt 
uppdaterade medlemslistan för nyhetsbrevutskick.  

• Bilagor läggs fr.o.m. 2013 alltid ut i PDF-format på webbsidan 
• Twitter-deltagandet pågår. Ansvarar för den verksamheten tillsammans med Admin gör Katarina 

Bruning. 
• Qlarabloggen pågår. Den drivs utan kostnad med Wordpress-adressen 

www.qlarabloggen.wordpress.com. Ansvarig för start, upplägg, information, bloggare och skötsel 
är Karin Aleby och Anita Karlsson.  

• Facebook är fortfarande, tillsammans med Drop In-mötena, det mest aktiva centret för Qlara-
aktiviteter med grupperna, Qlara Blickar som har nätverkets huvudsakliga diskussioner och 
nyhetsflöde och Qlara Loppis för köpa/sälja/byta. 

• På FB finns också ett antal olika arbetsgrupper bl.a. 
Qlaras styrelse,  
Kommunikationsgruppen,  
Qultur-gruppen,  
Webbgruppen,  
Valberedningsgruppen,  
Årets Qlara-grupp,  
samt andra synliga eller osynliga grupper, vissa endast tillfälliga, där både organiserade träffar och 
allmänna diskussioner inom dessa grupper äger rum. 

	  
 
Projekt 

”Dagen K” 
Dagen K genomfördes den 9 mars 2013 på Marint Centrum. Dagen K är ett samarbetsprojekt mellan 
följande: Nätverket Qlara, huvudarrangör, Nyföretagarcentrum, Marint Centrum samt företagarna 
Gudrun Schyman och Camilla Backman.  
 
Vi sålde ca 130 biljetter. Qlaror var på plats och de flesta visade upp sina företag och produkter, de som 
inte hade möjlighet att vara på plats lämnade in sitt material. Vi hade även några från Tillväxtrummet som 
deltog i utställningen. Våra sponsorer, 17 st, ställde ut, köpte biljetter till seminariet, gjorde iordning 
lokalen, annonsering, bidrog med mat och dryck samt grafisk produktion.  
 
Från Qlara sida arbetade Gunnel Ottersten och Katarina Bruning i samarbetsprojektet.  
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      Bilaga 1 

 
Qlaras INTERNA fokusområden för en bättre 
företagarvardag 
 
 
1.  Faddrar och mentorer – ”Vi stödjer varandra” 
  
Faddrar 
Vi har faddrar som håller kontakten med nya medlemmar, ringer och puffar inför olika möten. En fadder 
hjälper också till med att berätta om hur det fungerar inom Qlara och ser till att nya medlemmar känner 
sig välkomna! En fadder kan också hjälpa till att hänvisa till andra Qlaror som kan hjälpa till. 
 
Vi utser nya faddrar varje år, vi har en grupp för faddrarna med en ansvarig. 
 
Mentorer 
De som vill dela med sig av sin kunskap till Qlaror som behöver ett stöd i sin företagarvardag får anmäla 
sig som mentor.  
 
Vi gör en grupp för mentorerna som får en ansvarig. Mentorerna vad de kan hjälpa till med ska finnas på 
Qlaras interna webbsidor. De som är mentorer får själva reglera hur mycket de kan ta på sig att hjälpa 
andra medlemmar eftersom det är ideellt. 
 
 
 
2.  Aktiva drop-in – ”Vi ska lära känna varandra bättre” 
 
På våra drop-in har vi två företagare som intervjuar varandra och på så sätt lär vi känna person och 
företag bättre. Vi ser också till att vi flyttar runt så vi hinner prata med fler, dvs undvika att bli sittandes på 
ett och samma ställe under ett helt drop-in. 
 
Ett inslag kan också vara att medlemmarna inför ett drop-in får skicka ett problem som de har i sin 
företagarvardag till ansvariga för drop-in. På träffen presenteras ett problem och de som är närvarande 
gör små grupper som under 10 minuter ägnar sig år problemlösning. Sedan presenteras detta för 
probleminnehavaren som tar med sig hjälpen hem och avgör själv hur hon går vidare. 
 
 
3. Qlara Business – ”Vi ska hjä lpa varandra t i l l  mer af färer” 
 
Vi ska kunna hänvisa till och prata väl om varandra och agera dörröppnare. Det kan vi göra om vi känner 
varandra bättre. Vi har därför en egen BNI– variant (Business Network Information), under utveckling. 
 
Vi har en grupp som jobbar med att införa ”BNI” i Qlara, på ex frukostmöte eller så gör vi ett speciellt 
möte. Vi bokar in lunch eller fika med varandra för att lära känna både person och företag bättre. På sätt 
kan vi hjälpa varandra eller hitta samarbetspartners.  
	  


