
 

 

 
 
 

Protokoll Styrelsemöte den 4 april 2011 
 
Närvarande: Ingrid Brink, Sanne Reuter, Gunnel Ottersten, Lena Johnson och Katarina Bruning. 

 
Projekt Tillväxtrummet 
Frida Jönsson kom och presenterade sin projektidé Tillväxtrummet. Den syftar till att stötta unga 
företagsamma kvinnor i åldern 19-35 år som vill eller har startat eget företag. Frida behöver en 
partner och frågade därför om Qlara på något sätt kan vara delaktig i projektet. Det behövs också 
finansiärer för projektet. Sparbanken Syd har ett projekt som heter Tillväxtskolan och den riktar 
sig till företagare med 2 eller fler anställda. Gunnel och Frida ska göra ett besök hos Sparbanken 
för att se om de även är intresserad av detta projekt.  
 
Styrelsen ställer sig positiv till projektidén och vill gärna medverka i projektet. Det finns 
erfarenheter från Qlara besked, det drog tid vad gäller administration och ekonomi. Vi behöver 
därför mer information innan vi tar ställning till hur vår medverkan ska se ut.  
 

Uppstart för den nya styrelsen 
Vi gjorde oss överens om våra möten; innehåll och förhållningssätt. 
 

- Dagordning till varje möte. En vecka innan ett möte skickar Katarina ut en förfrågan 
om någon har något till nästa möte. Senast fyra dagar innan mötet ska den vill få med 
något på dagordning skicka info plus eventuella bilagor till Katarina som skickar ut 
dagordningen tre dagar innan mötet. Alla läser och förberedda. 

 
- Mötets längd – max 2,5 timmar. Vi tar en fika paus i mitten av mötet. Om vi inte hunnit 

igenom samtliga punkter flyttas dessa till nästa möte. 
 

- Möteslokaler - Lena ansvarar. 
 

- Sekreterare - Gunnel ansvarar för att samla våra protokoll. Hon undersöker också om vi 
behöver fysiska dokument som är underskrivna eller om det räcker att vi lagrar dem 
digitalt. Vi turas om att föra protokoll. Ingrid/Gunnel fixar fram en mall wordpad så att 
våra protokoll ser likadana ut oavsett vem som skrivit.  

 
- Kontaktpersoner för de olika arbetsgrupperna som vid behov avrapporterar till 

styrelsen. 
o Lena - Qlaradagen 
o Gunnel - Kunskapsgruppen 
o Sanne - Roligt gruppen 
o Kommunicera Qlara - Katarina 
o Hemsidan - Ingrid 

 
 
 
 



 

 

- Antal möten – vi försöker hålla nere antalet. Vi kan använda våra digitala kanaler vid 
behov som ett alternativ istället för att träffas. Så länge temperaturen tillåter så har vi våra 
möten hemma hos Katarina i hennes ”sommarlägenhet”. 

 
- Inbokade möten 

o Styrelsemöten: 23 maj, 22 augusti, 7 november 
o Möte inför Qlara medlemsmöte: 19 september 
o Qlara medlemsmöten: 14 oktober 
o Drop-in: 2 maj, 13 juni, 4 juli, 1 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 

december, 2 januari. 
 

  

Aktuella frågor som måste lösas snabbt 
Lotteritillstånd. Katarina fick blanketter som måste fyllas i, underskrift av ordförande krävs. 
Katarina skriver gärna under men vill fortsättningsvis att underlagen är förberedda. 
 
Ekonomi  - Sanne träffar Maggan på fredag för information och överlämning. Maggan kan tills 
vidare sköta själva bokföringen, dvs knappa in uppgifterna, som hon räknar med tar cirka 4-5 
timmar totalt. Från och med april tar hon 300 kr inkl moms. Hon har också gett förslag på ett 
bokföringsprogram för föreningar som Visma säljer. Det kostar drygt 2000 kr att köpa in och 
därefter kostar det lite drygt 1000 kr per år. Programmet medger också att hålla medlemsregister, 
fakturera, göra medlemskort mm. Gunnel förslog också att vi ska undersöka möjligheten att göra 
bokföringen via bankens bokföringsprogram, kostar 250 kr per år. Sanne undersöker och 
återkommer till styrelsen. 
 

Qlara jubileumsår 
Ska vi fylla på med fler aktivitet under vårt jubileumsår som startar i och med Qlara-dagarna i 
juni. Alla funderar och skickar förslag till Katarina som sammanställer. Vi remissar via Facebook. 
 
 


