
	  
 
	  
	  
 
Qlaras verksamhetsplan för 2012 
 
Vi vill att Qlara ska fortsätta att utvecklas och upplevas som ett dynamiskt, kreativt och professionellt 
nätverk för kvinnor. Qlara ska vara ett modernt nätverk som attraherar företagsamma kvinnor i olika 
åldrar och i skilda branscher. På så vis blir nyttan med nätverket större. För att åstadkomma detta är 
det viktigt att vi dels följer med i tiden och vad som händer i vår omvärld, dels att vi själva är aktiva 
och för ut våra budskap. Att vara nyfiken och bejaka utveckling är vårt sätt att förhålla oss till 
förändringarna som sker i vår omvärld. Det ger oss också en garanti för nätverkets överlevnad på lång 
sikt. 
 
Under året vill vi fokusera på följande: 
• öka delaktigheten i nätverket  
• utveckla vår kommunikation, internt och externt 
• fortsatt engagemang i det lokala näringslivet 
 
Nätverket ska erbjuda en gemenskap för stötta och inspirera. Vi har företagsfrågor på agendan men 
också den sociala gemenskapen. Vi ska därför fortsätta att träffas, umgås, lära känna varandra och ha 
roligt.  
 
Det här gör vi också under året: 
• ordnar drop-in möten första måndagen varje månad  
• arrangerar frukostmöten med inspirerande föreläsare 
• bjuder in till ett medlemsmöte under hösten 
• uppmuntrar medlemmarna till egna initiativ, ex möten, träffar och arrangemang 
• bjuder in till en workshop för att ta reda på vad som är viktigt för Qlarorna och deras företag 
• fortsätter arbetet med ”Interna Listan” som togs fram under vår workshop 2011 
• följer utvecklingen och stödjer projektet ”Samarbete mellan kvinnor med olika bakgrund” 
• bjuder in till två öppet hus för att informera om nätverket  
• följer och stödjer arbetet i de grupper som skapades och som finns kvar efter vårt OST-möte den 

3 maj 2010 
• ordnar regelbundna träffar med vår representant i Näringslivsrådet 
• styrelsens ordförande deltar i referensgruppen i Tillväxtrummet och fyra Qlaror deltar som 

mentorer 


