
Protokoll Qlara styrelsemöte 30 mars 2010 

 
Deltagare vid mötet: Viktoria Hansson Jonsson, Lena Johnson, Katarina Bruning, Margareta Nettelbladt, Gunnel 

Ottersten 

 
Genomgång av styrelserutiner 

- Möte var 6-7:e vecka. 

- Varje möte har följande stående punkter: 

o genomgång av protokollet från föregående möte 

o post som kommit in 

o medlemsansökningar 

o budgetgenomgång 

o hemsidesläget 

o aktuella frågor 

 

Protokoll 

Vi gick igenom protokollet från mötet 19 mars.  

 

Post 

Viktoria har fått in en frågan från RRC respektive ESF. 

Samt från Gaby som är en av de personer som arbetar i en grupp tillsammans med Bodil från RRC angående vad 

vi i nätverken och LRC bäst kan ha för glädje av RRC. Vi kom fram till att vår främsta önskan är att RRC sätter 

samman (och håller levande och uppdaterad) det dokument som vi så många gånger eftersökt, en ”lathund” för 

var och vad för finansieringar som finns att söka för såväl enskilda medlemmar som nätver/LRC. 

 

Medlemsansökan 

Ingen ny medlemsansökan har kommit in. 

 

Budgetgenomgång 

Margareta gav oss det löpande läget som ser gott ut. 

 

Aktuella frågor 

OST-mötet 3 maj 

Vi har fått in förslag på lokaler från tre stycken Qlaror. Vi bestämde att Mariannes lokal i närheten av 

Glimminge hus blir bra för ändamålet. Viktoria återkopplar till dem som erbjudit sig. 

Viktoria tar kontakt med Clara Westman och frågar om hon kan leda OST-mötet, om inte får vi hitta andra 

personer som kan leda mötet. 

Katarina och Margareta träffas för att finslipa på frågeställningarna som ska diskuteras under mötet. 

Gunnel kommer att anlända runt lunchtid och hon kan hämta lunchen och ta med sig den till lokalen där vi är.  

 

 

Qlaramöten under året 

Beslutsmöten döps om till  Qlaramöten. Vi har fyra stycken möten per år. Förutom att vi på dessa möten ska 

kunna diskutera aktuella och viktiga frågor/ämnen så ska vi också ha företagspresentationer. Någon från 

styrelsen bör vara ansvarig för presentationerna. Oklart vem det blir. 



Drop-in fortsätter som vanligt, dvs första måndagen i varje månad. Detta möte är ett mingelmöte där Qlaror 

träffas för fika, prata och lära känna varandra. Vi kommer inte att kunna vara i Bonadeas lokaler fortsättningsvis. 

Vi vill att den nya lokalen ska finnas i Simrishamn. Efterforskningar pågår. 

Välkomstmöte arrangeras två gånger/år. Gamla och nya Qlaror möts. 

 

Planerade möten 

Nästa styrelsemöte 15 april kl 17.00 hos Katarina i Gladsax. 

OST-möte  3 maj 

Uppföljning OST-mötet: 6 maj kl 12.30. Lunch hos Gunnel i Borrby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


