
 

 

Protokoll styrelsemöte 101013 på Ankaret, Skillinge 

Närvarande: Ingrid Brink, Margareta Nettelbladt, Gunnel Ottersten, Katarina Bruning och 

Lena Johnson 

Ordförande Ingrid Brink och sekreterare Katarina Bruning 

Justerare Gunnel Ottersten 

§1. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks inte igenom 

 
§2. Inkommande post 

Ingen genomgång 

 
§3. Qlarafesten 

Susanna Odén kan tyvärr inte medverka i gruppen som ska ordna nästa Qlarafest. 

Ingrid Brink och Sara Waters som också ingår i gruppen samråder och läser den 

uppkomna situationen. 

 
§4. Ekonomi 

Ekonomiläget ser bra ut. 
 
Under september har vi inte haft några intäkter, bara utgifter, nämligen dessa: 

Hamngillet – Utställningsmaterial september: 549kr. Totalt: 639 kr. exkl. tältet. 

Kostnaderna för uppvaktning av Ingrid Brink 60, den 26 augusti kom in. 

Materialutlägg hemsidan 1 131 kr har betalats ut till Ingrid Brink. 

 

§5. Frukostmöte 
Vi har fått en förfrågan från Simrishamns Näringslivsråd om Qlara vill stå som 

arrangör för et frukostmöte för företagare. Det vill vi självklart! 
 
En grupp betående av Gunnel, sammankallande, Lena och Katarina fick i uppdrag att 

ta fram lokal, program mm. 

 

Lena meddelar Cecilia Granquist-Dahmén, vår representant i Näringslivsrådet, vilket 

datum som vi bestämt. Ingrid ser till att informationen kommer ut till medlemmarna 

via Nyhetsbrevet. 

 
§6. Hamngillet 

Arrangören av Hamngillet ordnar ett uppföljningsmöte för att stämma av vad 



utställarna tyckte. Vi beslutade att Viktoria får i uppdrag att kontakta de Qlaror som 

var med för att få synpunkter, bra och vad som kan göras bättre. 

 
§7. Ny medlem 

Cecilia Hammarström hälsas välkommen till oss. Beslut taget per capsulam. 

 
§8. Hemsidan 

Det finns osäkerhet hos medlemmarna angående beslutet att Qlara ska vara med på 

Facebook och Twitter. Styrelsen beslutade därför att vi avvaktar med att lägga ut 

Qlara i dessa två kanaler tills vi hunnit informera medlemmarna på nästa drop-in den 1 

november 2010. Detta för att kunna klara ut vad det innebär att Qlara är med i 

Facebook och på så vis ta bort osäkerheten och eventuella frågetecken. 

Hemsidesgruppen ansvarar för informationen. 

 

Vi har fått ett pris från Ahltorp för att göra nödvändiga förändringar på webben. 

Summan slutar på 13 000 kr plus moms, dvs 1000 kr över budget. Styrelsen godkände 

budgeten. Nu ska Hemsidesgruppen sammanställa åtgärderna som vi vill genomföra. 

Obs, när vi lämnar över vår åtgärdslista kan vi inte komplettera i efterhand, då gäller 

inte priset vi fått. 

 
§9. Arbetsgrupperna 

Katarina informerade om vad som pågår i gruppen Kommunicera Qlara. 

Arbetsgruppen har tagit fram en plan som också delades ut vid mötet. Planen 

omfattar aktiviteter som ska göras fram till årsmötet. Senaste protokollet och  

planen finns att läsa på Qlara.webben. Katarina och Ingrid stämmer av med 

varandra angående grafiska profilen. 

 

Kunskapsgruppen deltog vid slutet av mötet. Vi klarade ut de frågetecken som dykt 

upp i arbetsgruppen. Deltagare i Kunskapsgruppen är MaLou, Susanna, Cecilia H. och 

Marianne.  

 
§10. Kommande möten 

Välkomstmöte 21 oktober kl 18.30-20.00. Hos Fridas Grafiska 

Styrelsemöte 17 november kl 15, lokal ej bestämd. 

Qlaramöte 1 december kl 11.30-13.00, lokal ej bestämd. 

 
§11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla. 

 

 
Gunnel Ottersten, justerare                     

 

Ingrid Brink, ordförande 

 
  


