
 
 
Protokoll styrelsemöte den 29 augusti 2011 

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

                     Sanne Reuter 

Adjungerad till punkt 1: Susanne Thorén 

 

1. Susanne Thorén berättar om idén att dra igång aktiviteter i Simrishamn i samarbete 

med 1.6 miljonerklubben på kvinnodagen den 8 mars och ”Go red” i samarbete med 

Hjärt-och Lungfonden. Qlara har sedan tidigare kontakt med 1.6 milj. klubben på 

initiativ av Elisabet Dahlqvist och nuvarande kontaktperson är Katarina. Styrelsen var 

positiv till idén och beslutar att Qlara skall vara delaktig. Lena J. arbetar vidare 

tillsammans med Susanne T. med projektet. Arbetsnamn: Qlarahjärtan. Tanken är att 

dela upp projektet dels som ett arrangemang, Salong, den 8 mars 2012 och dels ett 

samarrangemang ”Go Red” med temat kvinnohjärtan. 

 

2. Genomgång av protokoll från föregående möte. Inga kommentarer. 

 

3. Inkommande post. All info har skickats till hemsidans forum. Inga kommentarer. 

 

4. Nya medlemmar: Irene Lidö, Susann Arvidsson och Lena Skatz hälsas välkomna till 

Nätverket Qlara. 

 

5. Ekonomirapport. Ekonomin är god men slutlig rapport från Qlaradagarna saknas. 

Den kommer att presenteras vid nästa möte. Redan nu kan rapporteras att kostnaderna 

hölls inom budgetramarna. . 

 

6. Beslöts att Nätverket Qlara skall bli medlem i Winnet. Det kostar 100:- 

 

7. Avgående kassör, Sanne Reuter, redogjorde för sitt beslut att lämna uppdraget som 

kassör och ledamot i styrelsen.  Hon valdes in på årsmötet 2011 och har tyckt att 

styrelseuppdraget har varit roligt men att hon har haft svårt att få tiden att räcka till 

p.g.a. arbetsmässiga och privata skäl. Hon anser därför att det är bättre att låta någon 

annan medlem ta vid som har tid och på så vis kan engagera sig i styrelsearbetet. 

Styrelsen accepterade hennes avgång och har informerat valberedningen. Under tiden 

tills ny ledamot är vald har Margareta Nettelbladt som tidigare var kassör i styrelsen 

tillfrågats och är beredd att sköta det löpande kassaarbetet.  

 

8. Drop-in den 5 sept. kommer Frida att presentera projektet Tillväxtrummet kl. 16.30 . 

Som ansvariga för höstens Drop-in utsågs: Sept. Gunnel Ottersten, 3 okt. Lena 

Johnson, 7 nov. Katarina Bruning,  Dec. Sanne Reuter och 2 jan. 2012 Ingrid Brink. 

 



9. Statusläge – arbetsgrupperna:  

Kommunikationsgruppen: Ett förslag till kommunikationsstrategi är i stort sett klart 

och skall presenteras på medlemsmötet den 14 okt. 2011 

Kunskapsgruppen: kommer den 31 aug. att genomföra en workshop som syftar till 

att bland medlemmarna, ta fram de verktyg som behövs för att driva angelägna 

näringslivsfrågor i kommunen. Svar på frågan vad  Qlarorna anser vara de viktigaste 

frågorna för ett mer framgångsrikt företagande.     

Hemsidegruppen: arbetsgruppen kommer att ha ett möte den 30 aug. då bl. a. 

budgeten gås igenom och beslut kommer att tas vad som skall ändras/tilläggas på 

hemsidan. Gruppen har redan beslutat om att 2 Qlaror presenteras varje månad på 

hemsidan.  

Qlaradagarna: projektet avslutat och en rapport är skriven. Önskemål om enkät bland 

utställarna. Lena J. informerar Monica Landin som var samordnare.  

Qul-turgruppen: senaste arrangemang var en väldigt lyckad resa till Bornholm med 

övernattning. 12 Qlaror medverkade. 

 

10. Genomgång av listan – Qlaras jubileumsår: nästa aktivitet formellt medlemsmöte 

den 14 okt. kl. 15.00 – 17.00. Lena J. bokar lokal helst på Österlens museum.  

 

11. Projekt Tillväxtrummet: Gunnel informerar att Incubator C har ställt upp med 

100 000.- till en förstudie. Söker ytterligare projektmedel. Målgrupp är ungdomar i 19 

– 35 års ålder, ca 15 pers. Projektet drivs vidare utanför Nätverket Qlaras organisation. 

 

12. Nästa möte: 7 oktober 13.00 – 15.30, lokal: hos Katarina B. i Gladsax 

 

 

Vid pennan:  Lena Johnson                             

 

Ordförande:  Katarina Bruning 

 

     
 


