
 
 

 

Styrelsemöte den 7 oktober 2011  
kl 13.00 – 15.30.  

Plats: Hos Katarina 

Närvarande: Katarina, Lena, Gunnel, Ingrid 

 

 

1. Ingen hade något att invända mot protokollet från föregående möte. 

 

2. Inkommande post. Katarina rapporterade att hon nästan enbart fått in reklam för 

Viagra, något som inte idag är aktuellt för våra medlemmar. Hon får även post från 

Winnet och RRC och att detta läggs ut på vårt forum 

 

3. Vi beslutade om inträde för tre nya medlemmar, Kerstin Berg, Liselotte Nordh Collins 

och Karin Månhav. 

 

4. Katarina rapporterade att det ekonomiska läget är helt under kontroll och att vår 

budget följs planenligt. 

 

5. När det gäller uppföljning av Inspirationskvällen/workshopen beslutades att styrelsen 

ska ha mer kontinuerlig kontakt med Qlaras representant för näringslivsrådet så att 

Nätverket Qlaras egna frågor aktualiseras. 

Deltagarna anser att resultatet av Workshopen totalt sett var utmärkt. Qlaras förslag 

godtogs rakt av till Tingrydsmötet som arrangeras av Näringslivsrådet i Simrishamns 

kommun tillsammans med Tingryds kommun. 

Styrelsen kom med förslag om att en ny workshop i ämnet anordnas varje år, 

förslagsvis i slutet av augusti, och där frågorna bestäms för ett helt verksamhetsår. 

De frågor från mötet som är av internt intresse för nätverkets medlemmar presenteras 

på medlemsmötet den 14 okt för ev. dialog. 

 

6. Gunnel rapporterade om dagsläget i projektet Tillväxtrummet som är i full gång. Man 

har fått in ansökningar och är i full gång med intervjuerna. Finansiering söks. 

Projektet ses tydligt i samband med vårt nätverk och bemöts allmänt mycket positivt. 

 

7. Lena rapporterade om dagsläget för Go Red i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas 

förening och Salong i samarbete med 1,6 miljonersklubben den 8 mars.  

 

Styrelsen beslutade att vi vill höra hur planerna fortskrider och bli uppdaterade 

kontinuerligt innan vi tar ställning till om vi ska vara projektägare eller ej.  

Vi vill också att gruppen som arbetar med detta ser till att Qlarornas företag kommer i 

fråga i första hand.  

Vi förslår att GoRed-arrangemanget sker dagtid den 8 mars och följs av Salong-

arrangemanget senare på kvällen. Vi föreslår att man hittar en sponsor för Nadja 

Erikssons musical Silltunnan som då presenteras som huvudinnehåll i Salongen som 

följer 1.6 milj-konceptet som redan finns färdigt.  



 
GoRed menar vi ska vara ett samarbete mellan vårt nätverk och Projektet Grön Hälsa 

(Qlaran Ann Madsen),som ska tillfrågas om ett ev. samarbete.  

Vi föreslår också att Qlaras 10-årsjubileum (4 april) firas i samband med Salongen på 

Grand 8 mars. Förslagsvis med mottagning med särskilt inbjudna innan själva 

Salongen. 

 

Vår vision är att detta kan utvecklas mot ett flerdagarevenemang under den närmaste 

5-årsperioden och som ska komma att handla om kvinnors hälsa, med exempelvis 

inbjudna forskare och flera liknande arrangemang som t.ex. hälsosam matlagning. Vi 

ser också att detta kommer att syssla med kvinnors hälsa, även de yngres och då andla 

om förebyggande friskvårdsfrågor. 

Detta är också för oss som nätverk, ett sätt att stödja den stora mängd Qlaror som 

arbetar med hälsofrågor. 

 

Vi föreslår också att årsmötet hålls den 23 mars 2012 och att vi i samband med det 

ordnar en fest enbart för medlemmar som får bli “slutklämmen” på 10-årsjubileet. 

Lena kontaktar Qulturgruppen om de kan tänka sig arrangera festen. 

 

 

8. Katarina rapporterar om dagsläget när det gäller Katrin Rosbergs projekt att främja 

invandrarkvinnors företagsamhet och deltagande i nätverk. Vi beslutar att Ingrid blir 

styrelsens kontakt och informationskanal om projektet, deltar i Arbetsförmedlingens 

möte den 13 oktober kl. 14 och bjuder in Katrin till medlemsmötet den 14 okt. för att 

informera oss om senaste nytt om projektet. 

 

 

9. Kommunikationsstrategi – bifogar dokument. Katarina rapporterar. Det beslutas att vi 

ska använda det förslagna programmet. 

 

10. Medlemsmötet den 14 oktober. Katarina skriver en dagordning med 

ansvarsfördelning. 

 

11. Frukostmötet den 10 november.  Lena sammankallar för organisationsmöte. 

 

12. Destinationsbolaget har informationsmöte 17 oktober på Backa Krogen Brösarp : 

Vi informerar om detta på medlemsmötet samt uppmuntrar Qlarorna att delta i 

infomötet den 17e. Vi diskuterar senare hur vi som nätverk kan backa upp de som ev. 

är intresserade av detta. 

 

13. Det beslutades att Ingrid och Lena ansvarar för att alla möten och ev. kamratcirklar 

anmäls till Studieförbundet Vuxenskolan i tid för att kunna åtnjuta de bidrag som 

erbjuds. 

 

14. Ingrid har undersökt två SMS-program på nätet BestSMS och Skype för grupputskick 

av SMS men då de fungerat ganska dåligt (inte alla SMS har gått fram) och varit 

ganska dyra (Bestsms kostar ca 39:- per mail) så läggs detta på is tills vidare. 

 



 
15. Ingrid efterlyste snabbare input av aktuell information, text och bild, till vår hemsida. 

Det beslutades att vi måste skärpa oss. Det är oerhört viktigt att vår hemsida är väl 

uppdaterad. 

 

16. Gunnel föreslår medlemsoffensiv till kvinnoföretagare. För att säkra tillväxten av nya 

Qlaror samt att få tillgång till fler mer aktiva Qlaror. 

Det beslutades att Katarina och kommunikationsgruppen tar hand om annonsering om 

Drop In möten i nov och dec. i ÖM, så att allmänheten blir informerad om dess 

möjligheter att informera sig om nätverket. 

 

17. Övriga frågor.  

Det beslutades att Linn Sjöholm på Vuxenskolan, som hjälper oss med teknikforum 

och ekonomiska bidrag från Vuxenskolan, ska gratuleras till sin nyfödda dotter. 

 

 

Skillinge 2011-10-08 

 

 

Ordförande Katarina Bruning 

 

 

Sekreterare Ingrid Brink 

 

 

 

 

kanske behöver vi utveckla Tingsrydsmötet, dvs att det arrangeras av Näringslivsrådet I 
Simrishamns kommun tillsammans med Tingryds kommun 
 

 

 

 


