
 

 

Protokoll Qlara styrelsemöte 6 september 2010 
 
Deltagare vid mötet: Viktoria Hansson Jonsson, Katarina Bruning, Margareta 
Nettelbladt, Gunnel Ottersten, Ingrid Brink (justerare) 
  
 
Tidigare protokoll 
Vi gick igenom protokollet från förra mötet. Inget speciellt att följa upp ytterligare. 

 

 
Postgenomgång 
Önskemål från externa om att få komma och presentera kurser förkvinnliga 
företagare. Beslöt erbjuda dem (två olika) tjugo minuter var  pånästaÖppet Hus d 
4/10, kl 16.30 respektive 17.00 
 
 
Medlemsärenden 
Ingen har ansökt men vi vet att ett par är på gång – de kommer till Öppet Hus idag. 
 
 
Ekonomi 
Margareta berättade att det fanns fyra transaktioner i augusti, hon inväntar också 
några klargöranden innan förslag till omdisposition av budget 2010 kan läggas fram 
(utifrån beslut om detta på årsmötet) 
 
 
Hemsidan 
Ingrid inväntar kostnadsförslag för omgörningen, väntas ”endera dagen”. Vi får 
avvakta. Förslag om att ansluta Qlara till Facebook och Twitter bifölls av styrelsen. 
Ingrid och Hemsidegruppen driver frågan. 
 
 
Kommande styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte den 13 oktober kl. 15 på Ankaret. 
 
 
Aktuella frågor 
Nätverksträff med Tingsrydskvinno på Östangård 13 september 

Qlaramöte 22 september hos Katrine 

Välkomstmöte 21 oktober hos Frida i Brantevik 

 

 



Struktur för Arbetsgrupperna diskuterades utifrån förslag. Vissa justeringar men 

beslöt att alla grupper ska fylla i för att tydliggöra ramar och syften. Styrelsen 

uppdrag att be grupperna om ”lägesrapport” och regelbundet ”uppdatera” ramar och 

syfte. Allt för att hålla arbetsgruppernas inriktning och form aktuella. Frågorna som 

ska fyllas i går till sammankallande i alla grupper för bearbetning och tillbaka till 

styrelsen. Viktoria skickar ut till alla grupper (inkl. hensidegrupp?) 

 

 

Sammankallande från arbetsgrupperna tillkom kl. 15, adjungerade till styrelsen 

för lägesrapport- 

Malou för Kuskap, Cecilia för Samverkan Monica för Ha kul och Qlaradagen, 

Katarina frö Kommunicera samt Ingrid för Hemsidan redan på plats. 

 

Samverkan: Gruppen menar att samverkan är Qlaras hela syfte och vill att det ska 

lyftas i allt arbete. Talade gemensamt om bransch-kvällar, cross-overmöten på 

tema/geografiskt, ”speeddating”-träffar mm. Vill ha fler arbetande med i sin grupp. 

 

Kunskap: MaLou vikarierar som sammankallande då Susanne Odén har väldigt flyt i 

sin egen verksamhet, gruppen arbetar med tre inriktningar (utifrån OST-mötet) 

− Kunskapsbehov hos Qlarorna 

− Kompetens som kan spridas från Qlaror (internt och externt) 

− Större publika föredrag 

Krävs en enkät för att ta redan på behov/önskningar och tillgång på och viljan att 

sprida egen kompetens. Gruppen planerar göra denna förfrågan under hösten. 

För hosten  finns en internföreläsning om prissättning (Gaby och Maggan föreläser). 

Datum i oktober kommer. Efter diskussioner om att uppfattas ”icke opartiska” och 

tveksamhet kring syfte för Qlara/Qlarorna beslöts att detta evenemang stryks. 

Inbjuder fler att hjälpa till i gruppen. Anteckningar från gruppen bifogas protokollet. 

 

Ha kul: 

Åtta Qlaror med på utflykt till Louisiana. Hade jättekul och trevligt. Nästa möte i 

oktober för att spåna kring nya kul aktiviteter. 

 

Qlaradagen: 

Står och stampar lite för att klara ut lämplig lokal på lämplig dag. Finns en positiv 

inställning till att vara på Österlenskolan (mitt i hamnen) men datum diskuteras då det 

inte kan vara den 3 juni som föreslagits. Gruppen jobbar vidare. Är i dagsläget 14 

stycken. 

 

Övriga grupper får vi återkomma till då tiden var ute för styresemöte och vi istället 

övergick till Öppet Hus för första gången på Museet. Spännande! 

 

Tf sekreterare Gunnel Ottersten 

 

Justeras: Ingrid Brink 


