
 

Protokoll från styrelsemöte 100114 hos Margareta 
 

Närvarande: Viktoria Hansson Jonsson, Ingrid Brink, Margareta Nettelbladt, MaLou 

Lindholm, Åsa Nyström, Lena Johnson och Catrine Hjerdt. 

Ordförande Viktoria Jonsson och sekreterare Catrine Hjerdt. 

Justerare: Åsa Nyström och Lena Johnson. 

§ 1 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll är inte utskrivet ännu. 

§ 2 Inkommande post 

Annika Andebark bjuder in representant från styrelsen till ett möte i 

Hammenhög 21/1 klockan 18.30 om att starta ett företagarcentrum där. MaLou 

representerar styrelsen.  

 

§ 3 Ekonomi 

Margareta meddelade att lotterna från mässan är redovisade. Lite kostnader från 

mässan släpar fortfarande. Vi kommer att göra en vinst på ca 10 000: - för 2009. 

Resultatet från 2009 redovisas när alla handlingar är klara. 

§ 4 Hemsidan 

 Styrelsen beslutade att anta förslagen nedan från hemsidegruppen. 

 

1.  Förslag: De nya infokurserna 2010 

4 infokurser utfördes under 2009, sammanlagt 14 personer deltog. Kostnaderna för 

kurserna är för höga (lokalhyra samt kursledare) samt dåligt deltagande ledde till f 

följande förslag för 2010: 

Ingrid har information för små grupper (max 3 pers.)hemma hos sig ca 1 ggr/mån, ca 

8-10 ggr/år (hon planerar själv detta). Möjligheten till personlig hjälp blir större men i 

övrigt är upplägget detsamma. Ingrid gör detta kostnadsfritt, men önskar få ersättning 

för H-siderelaterade kostnader under året (inom logiska gränser) samt för kaffe och te. 

(var och en tar med ätbart själv) 

 

2. Förslag: Alla medlemmar anmäls till hemsidan 

Inte alla medlemmar är anmälda till H-sidan trots upprepad info, påtrykningar etc. Vi 

föreslår därför att Qlara inför regeln att alla medlemmar i Qlara ska vara anmälda på 

hemsidan.  

Även de som inte klarat det själva hittills. De som ännu inte anmält sig blir alltså 



inlagda med de uppgifter som finns i medlemsregistret. Vill man sedan går det bra att 

gå in själv och ändra. 

 

3. Förslag: Obligatorisk bas-presentation till alla medlemmar 

Då risken för ett många inte kommer att registrera en presentation på H-sidan trots de 

olika alternativen för hjälp med detta föreslår vi följande: 

Regel: Alla Qlaror ska ha en presentation på H-sidan. 

Därför lägger H-gruppen in en s.k. baspresentation när ny medlem anmäler sig. En 

baspresentation består av en titel (företagsnamnet), en bild relaterad till verksamheten 

(väljs av H-gruppen från bildarkiv eller medlems egen hemsida) samt de uppgifter 

som finns i på uppgiftssidan, dock utan vidarelänkning. Det står varje medlem fritt att 

ändra sin egen presentation när som helst, dock inte att ta bort mer än de uppgifter som 

finns i bas-presentationen. Kontroller sker varje kvartal av H-gruppen. 

Behöver medlem hjälp att ändra finns tillgång till infokurser och hjälp för arvode. 

Förslaget ska gälla retroaktivt och baspresentation kommer att läggas in för alla som 

ännu inte har lagt in någon. I de fall där text lagts in men på ett icke-marknadförande 

sätt tas texten med i baspresentationen. 

 

• Information: Utvärdering av H-sidan, utskick av enkätBedömningen grundas 

på: en enkät som medlemmarna fyller i och skickar in under en två-veckorsperiod, 

statistik av användning av Presentation och Forum, styrelsens uppfattning, H-

gruppens egna erfarenheter. 

• Utvärderingen av enkäten planeras på nästa H-gruppsmöte den 29 januari, 13.30 

hos Ingrid. Då beslutas även om kriterierna för bedömningen. Dessa kriterier 

diskuterades även under dagens möte. 

• H-gruppen diskuterar 2009 års beställningar av tjänster från Ahltorp samt gör en 

lista på önskade tekniska förbättringar inför 2010. 

• Tidpunkten för en officiell lansering av Hemsidan bedöms utifrån den tid som 

behövs för att H-sidan ska komma i presentabelt skick. 

• Sammanfattningen presenteras på styrelsemöte där vidare presentation diskuteras. 

• H-sidans ekonomi meddelas styrelsen 

Enkäten: 

• Här får medlemmarna möjlighet att skriva sina åsikter om hemsidan. Den 

kommer att skickas ut via e-post, läggas ut på hemsidan samt även tryckas på 

papper för utdelning på bl.a. Drop In mötet den 1 feb. Den kan skickas tillbaka via 

e-post eller anonymt via post. 

• Den kommer ut den 24 januari och ska vara inlämnad senast den 7 februari (2 

veckor). 

• En kort påminnelse om vikten av inlämning av enkäten kommer att komma till 

medlemmarna via e-post och hemsida varje dag under 2-veckorsperioden. 

• Enkäten har 6 avdelningar. En personlig samt en avdelning för vardera Generell 

delom H-sidan, Officiell del, Intern del, Forum, Presentation. 

• Ingrid/admin skriver ut frågorna och de finslipas för utskick den 24 januari av H-

gruppen via e-post samt utlägg på H-sidans interna del (Forum samt Interna 

sidan). 

 



§ 5 Kommande möten 

Styrelsen sammanträder 4/2 klockan 16,30 hos Catrine, 25/2 klockan 16 hos 

Margareta samt 11/3 klockan 16.30 hos Lena. 

Årsmöte på Ankaret i Skillinge 19/3 klockan 15.00. Styrelsen träffas klockan 

14,30. 

 

 

 

 

 

--------------------------------  ------------------------------- 

Catrine Hjerdt, sekreterare  Viktoria Hansson Jonsson, ordförande 

 

 

 

 

 

---------------------------------- ------------------------------- 

Åsa Nyström, justerare   Lena Johnson, justerare 

 

 

 

 

 

 

 


