
 

 

Styrelsemöte 23 maj 2011, kl 13.00 – 15.30 

Plats: Hos Katarina Bruning, Gladsax 

Närvarande: Katarina Bruning, Gunnel Ottersten, Lena Johnson, Sanne Reuter, Ingrid Brink 

1. Genomgång av protokoll från föregående möte. 

Årsmöten finns underskrivet i original, löpande styrelsemöten förvaras digitalt på 

Qlaras hemsida 

Slutjusterat skall mailas till Ingrid med markering i ämnesraden att det är för 

publicering. 

2.  Inkommande post 

Massor av post från RRC, all info finns i forumet, Katarina hintar om något speciellt 

dyker upp. 

3. Medlemsansökningar, se bilagor 

Styrelsen välkomnar två nya medlemmar: Annika Äikäs, Ingeborg Höök. 

4.  Ekonomiska läget, se bifogade rapporter. 

Ser bra ut. 

5. Arbetsgrupper – vad är på gång? 

Hemsidegruppen: Ändringar av loggan ligger utöver budget, kan tas av 

marknadsföringspengar, alla jättenöjda med teknikforumet, Vuxenskolan betalade 

(förmodligen) 250: - för att vi studerade tillsammans, detta är en möjlig intäktsbäck 

för Qlara 

Qlaradagarna: sponsringspengar skall in, möte ikväll då program spikas, 

inbjudningsflyer klar och sprids bl. a. via turistbyrån,  

Kommunicera: snart utkast till kommunikationsstrategi och nya broschyren, 

broschyren klar till Qlaradagarna, strategin klar till medlemsmöte i oktober 

Kunskapsgruppen: finns inte som grupp för tillfället 

Ha roligt gruppen: Bornholm gäller, full färd att ordna Qlarafesten 

6. Utse ansvarig för Drop in. 

Förslag: styrelsen ansvarar varsin gång, eller Elisabeth Dahlqvist fixar fram nyckel, 

beslut: Lena och Elisabeth tar gemensamt ansvar för att öppna och att någon i styrelsen 

alltid är med. 

 



7.  Ekonomistöd, hur ska vi sköta bokföringen framöver – Sanne 

Visma köps in av Qlara för kommande bokföring i föreningen, tas ur extra intäkten av 

statliga bidrag 

Sanne får styrelsens uppdrag att undersöka byte av bank – från Nordea till Sparbanken 

Syd. 

 

8. Representation i Näringslivsrådet och kommunens satsning ”Framtidsverkstaden”, läs 

mer klicka på länken: www.simrishamn.se/sv/bygga_bo/visions-och-

oversiktsplanearbete/ 

Näringslivsrådsrepresentant: Cecilia är vår representant sedan länge, styrelsen 

diskuterar hur representanter/funktionärer (t.ex. näringslivsråd och mediakontakter) i 

allmänhet skall utses i framtiden.  

Anmälda till kommunens Framtidsverkstad: Sanne och Gunnel.  

 

9. Statusläge Projekt Tillväxtrummet – Gunnel 

Samtal skett med möjliga finansiärer, idén lever vidare.  

 

10. Annonsering i Lev Livet, se bifogad bilaga – Katarina 

Annonspaket för dyrt – Katarina tackat nej – förslag att tipsa lokala tidningar om bra 

reportageförslag. 

 

11. Verksamhetsplanen 2011 – genomgång av planen och diskuterar vad vi behöver göra, 

se bifogad bilaga 

Utvecklar strategier, hemsida och andra sociala medier – sker 

Kompetensutveckling – teknik, Lunch & Learn, kan utvecklas efter föreläsningar på 

Qlaradagarna 

Bredda kunskap – Qlaradagarna, framtidsgrupp och näringslivsråd rullar på 

Drop in- rullar på 

Årets Qlara – är på g 

Uppmuntra till egna initiativ – sker mycket via facebook 

Jubileumsåret – Qlaradagarna på g, samt se nästa punkt. 

 

12. Qlara jubileumsår - ska vi göra fler aktiviteter förutom Qlara-dagen för att markera 

jubileumsåret. Fundera! 

Katarina har funderat och presenterar idéer som vi fyller på: 

a. Regelbundna fikaträffar hos Jenny på Östangård under sommaren 

b. Inspirationskväll om utfallet av Qlara Besked – mentorskap 

c. BNI-frukostar - mer business inom Qlara – kan Drop in (ska inte vara kafferep) och 

kommunens frukostar användas (vi skulle kunna bidra till ännu mer business på dem) 

d. Medlemsmöte 14 oktober – punkter till dess 

e. Födelsedagen 4 april – hur avsluta jubileumsåret? Förslag: tillväxtrummet – vår dotter – 

föds 

f. En workshop för att få fram vad Qlarorna tycker att de behöver från kommunen för att 

lättare och bättre ska kunna driva sina företag. Bra att haka på nu när kommunen har dragit i 

gång ett förbättringsarbete.  

Mötet tyckte: 

http://www.simrishamn.se/sv/bygga_bo/visions-och-oversiktsplanearbete/
http://www.simrishamn.se/sv/bygga_bo/visions-och-oversiktsplanearbete/


Workshopen ska handla om vad vi behöver av kommunen  

Ev. vara ett diskussionsforum efter Sveadagen om rankinglistan samt Framtidsverkstaden  

Vad vill vi i Qlara att kommunen skall göra 

Förslag om ett ”10-punkts program” 

Inbjudan till möte i höst  

g. Aktivitet den 8 mars på internationella kvinnodagen - Vad göra? 

h. Någon form av gemensam utbildningsaktivitet – öppen för förslag 

 

13. Övriga frågor 

Nyhetsbrev: efter varje styrelsemöte går ett nyhetsbrev, därutöver vid behov. 

 

 


