
 

 

Protokoll Qlara styrelsemöte 6 maj 2010 

 

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

 

Tidigare protokoll 

Vi gick igenom protokollet från mötet 30 mars. Inget speciellt att följa upp ytterligare.  

 

Postgenomgång 

Maggan visade brev från skattemyndigheten som läggs till handlingarna. 

 

Medlemsärenden 

Jenny Jönsson som driver Östangård har ansökt och antagits som medlem. 
Välkommen! 

 

Ekonomi 

Margareta förde ordet: 

• gav oss det löpande läget som ovanligt gott ut eftersom många 
medlemsavgifter flutit in. 

• påminde om uppdraget från årsmötet att ”flytta om” pengar mellan poster i 
budgeten. Maggan föreslår att vi avvaktar tills vi ser vilka aktiviteter OST-
arbetet resulterar i. Övriga tyckte det lät klokt. 

• Årets Qlara-arrangemanget överskred sin budget. De två främsta skälen: dels 
missat att Qlara inte kan dra av momsen vilket innebär att vi får 25 % högre 
kostnad för maten än gruppen planerat och dessutom dök några anmälda inte 
upp – och har inte heller betalat. Eftersom anmälan var bindande och mat 
beställdes utifrån anmälningarna fick Maggan styrelsens uppdrag att begära in 
pengar från dem som anmält sig men ej betalat.  

• Styrelsen fullföljde detta resonemang med ett principbeslut som säger att har 
man anmält sig i bindande anmälan skall man också betala eftersom övriga 
Qlaror annars får täcka upp. 

  

Hemsidan 

Ingrid får uppdrag, utifrån förslag på OSTmötet, att ge alla medlemmar enkel 
instruktion och underlag för att lägga till en Qlara-länk till sina egna hemsidor 



Finns budget kvar för hemsidan och styrelsen vill höra vad enkäterna om hemsidan 
ger för bild av önskemål samt vad OST-idéerna kan resultera i innan vi bestämmer 
mer om återstående budgetpengar 

 

Kommande styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte den 16 juni kl 13 på Catrinegården och den 10 augusti kl 15, 
också Catrinegården. 

 

Aktuella frågor 

Katarina förde ordet: 

Gick igenom respektive grupps anteckningar och kompletterade vissa delar 

Styrelsen beslöt att uppdaterade anteckningar biläggs detta protokoll, skickas som 
mail och läggs upp på hemsidan 

Alla skall kunna läsa och tänka inför Qlaramötet på Catrinegården den 19 maj kl 18-
20. 

Förslag att varje projektgrupp får en egen rubrik på forumet på hemsidan så att alla 
kan följa och delta i utvecklingen av resp. projekt 

Grupperna rapporterar sina framsteg på alla Qlaramöten 

Kärnvärdena och missionen/visionen som las fram på OSTmötet spikades slutligt av 
styrelsen och ska gälla och kommuniceras ofta och mycket så alla kan känna sig 
bekväma med vad Qlara står för 

Kommunicera Q-gruppen fick styrelsens uppdrag att ”skyndsamt” ta fram en enkel 
Flyer. Behovet tämligen akut eftersom et t ex stundar företagsdag i Simrishamn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tf sekreterare Gunnel Ottersten 


