
 
 

Protokoll styrelsemöte, Nätverket Qlara  101117 hos Viktoria 

 
 

Närvarande:  Viktoria Hansson-Jonsson 

  Ingrid Brink 

  Margareta Nettelbladt 

  Katarina Bruning 

  Lena Johnson 

 

Ordförande:  Viktoria Hansson-Jonsson 

Sekreterare för mötet:   Lena Johnson 

Justerare:  Ingrid Brink 

 

 

§ 1 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom. 

 

§ 2 Inkommande post 

 Inget att rapportera 

 

§ 3 Ekonomi 

 Styrelsen beslöt att bjuda in Ingrid B. till kursen ”den sköna men svåra konsten att                    

 sätta rätt pris” den första kursen i Qlaras egen regi. En gest som tack för allt arbete 

 Ingrid lägger ner på Qlaras hemsida.  

 

§ 4 Frukostmötet den 9 dec 

Arbetsgruppen som består av Gunnel O. (sammankallande) Katarina B. och Lena 

J. har bokat lokal samt krögare som ordnar frukost. Förslag finns på två Qlaror som 

presenterar sina företag.  

 Information till samtliga Qlaror skall omgående skickas ut. 

 Viktoria och Ingrid fixar. Mötet skall hållas i Österlens golfklubbs lokal i Djupadal. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

 Margareta Lekander, Sanne Reuter och Karin Anker hälsas alla välkomna till oss. 

 

§ 6 Qlaramötet den 1 december 

 Som är ett lunchmöte kommer att hållas hos vår nye medlem Sanne Reuter.  

Tema: digitala media samt återkoppling från de olika arbetsgrupperna som 

bildades på senaste OST-mötet. 

 

 

§ 7 Info destinationsbolag 

 Katarina B. informerade om det nybildade destinationsbolaget. 

 



§ 8 Info från arbetsgrupp kommunicera Qlara 

Se bifogad bilaga. Fortsatta diskussioner inom styrelsen den 4 jan. inför en  

presentation till hela nätverket. 

 

§ 9 Representation av nätverket Qlara 

 Hur och vilka personer som skall väljas för att representera nätverket Qlara i 

                        offentliga sammanhang diskuterades.  Inga beslut togs. 
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§ 10 Hamngillet 

 Till uppföljningsmötet ”utvärderingskväll” skickade Viktoria in de samlade  

 kommentarerna som kommit in. Bättre information om vad som pågick i Hamnen. 

 

§ 11 Qlara beskeds hemsida 

 Beslöts att betala avgiften som är 99.- ett år till. 

 

§ 12 Medlemslista 

 Lena J. rapporterade att nu finns en helt ny medlemslista inlagd. En pärm finns  

 finns tillgänglig med information om varje enskild medlem. 

 

§ 13 Hemsidan 

 Ingrid visade den nya hemsidan med arbetsnamnet www.qlara.net/nydesign och     

                        alla fick komma med kommentarer och idéer. Ingrid och Katarina samordnar    

                        mellan arbetsgrupperna H-sidan samt kommunicera Qlara.                                                                      
 

§ 14 Kommande möten 

 Styrelsemöte den 15 dec. kl. 15.00 hos Lena J.  

 Styrelsemöte den 4 jan. 12.00 – 15.00  

 Styrelsemöte den 13 febr. kl. 10.00 – 17.00 planeringsmöte, adjungerade är   

 sammankallande i de olika arbetsgrupperna. 

 Styrelsemöte den 25 febr. kl. 13.00 – 16.00 

 

 Årsmöte den 25 mars  

 

 Första drop-in för året den 10 jan.  

 

§ 15 Övriga frågor 

 Förslag: Å.Q. utses i samband med Qlaradagen och tidigare Å.Q. är jury. 

 Årets Qlara. Lena J. tar kontakt med tidigare Å.Q. som alla finns med i facebook. 

 Ingrid B. bildar en Å.Q. facebook-grupp. 

 

 

Viktoria Hansson-Jonsson, ordf.                                            

Lena Johnson, sekr. 

Ingrid Brink, justerare 

 

 

                                                                         

 

  

        

http://www.qlara.net/nydesign
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