
 
 
 

Styrelsemöte den 21 november 2011  
Tid: kl 12.30 – 15.00.  
Plats: Hos Katarina 
Närvarande: Katarina, Lena, Gunnel, Ingrid 

 
1. Genomgång av protokoll från föregående möte. Ett förtydligande när det gäller vår 

ekonomi med tanke på hur mycket vi har kassan kontra vad vi trodde när vi la budgeten 
flr 2011. Vi följer vår budget kostnadsmässigt men vi har mer intäkter än beräknat. Vi 
visste inte i början av förra året hur mycket och länge vi skulle få intäkterna via 
Arbetsförmedlingen. Därför beslutade vi att se dessa intäkter som ett positivt tillskott och 
se var pengarna kunde göra nytta när de väl fanns på kontot. 
 

2. Inkommande post. Vi har fått inbjudning till diverse olika träffar och utbildningar. 
Katarina lägger ut dessa på vårt Forum på Qlaras webbsida. Vi har också fått en förfrågan 
från organisationen Mångkulturella Sverige om de kan få länka till Qlaras webbsida. Det 
säger vi ja till. Ingrid tar om hand om detta. Dessutom har nätverket SIW frågat vad vi 
tycker om att starta en FB-sida för samtliga kvinnliga nätverket i Skåne. Vi ligger lite lågt 
och ser hur responsen verkar. Vi vill vara lite försiktiga så vi inte drar på oss jobb som 
inte ger så mycket. Idag länkar vi till nätverk via vår webbsida. Ingrid tar tag i frågan att 
om länkning mellan nätverkens webbsidor. 

  
3. Ny medlem. Beslutade om inträde för en ny medlem, Karin Hallett. 

 
4. Ekonomiska läget. Vi har ett bra ekonomiskt läge. Styrelsen har fått följande frågor från 

Margareta Nettelbladt:  
1. Flytt av 10 000 kr från postgirokonto (ingen ränta) till vårt bankkonto där vi får ränta. 
Styrelsen säger ja till denna flytt. 
2. När och hur ska vi skicka ut fakturorna för medlemsavgiften 2012. Vi skickar ut ett 
nyhetsbrev i början av januari och då länkar vi till fakturan. Ingrid pratar med Margareta.  
3. Nya medlemmar i november och december betalar medlemsavgift för nästkommande 
år. Vi bjuder på de två sista månaderna. 
 
Styrelsen beslutade att Margareta får befogenheter att flytta pengar mellan Qlaras konton 
utan att behöva tillfråga styrelsen. 
 

5. Faktura – domänen för qlarabesked.nu. Vi beslutade att vi inte längre ska betala för 
domänen. Onödigt att betala för något som vi inte använder eller kommer att använda. 
Startar vi ett nytt projekt innebär med all säkerhet att det har ett nytt namn. Styrelsen 
beslutade att Lena säger upp avtalet. 
 

6. Budget för vår jubileumsfest. Vi har fått frågan från Qulturgruppen, som styrelsen har 
bett att ta hand om vår jubileumsfest den 23 mars, vilken budget som de har att röra sig 
med. Styrelsen beslutade att avsätta 300 kr per person för mat. Dryck betalar var och en 
själv.  
 



 
 
 
Katarina kontaktar Qulturgruppen angående pengarna, Gunnel tar en kontakt angående 
underhållningen. 
 

7. Bidrag för att träffa kvinnliga nätverket i Tingsryd. Styrelsen har fått en fråga från 
Qulturgruppen om ett bidrag till en resa till Tingsryd.  
 
Styrelsen är av den uppfattningen att vi bör prioritera utbyte med kvinnliga nätverket i 
vårt närområde, Skurup, Ystad, Sjöbo och Tomelilla. Vi tror dels att vi kan lära mycket av 
varandra så vi kan utveckla nätverket, dels att det kan ge bra kontakter mellan företagare. 
Vi tänker därför, som ett första steg, bjuda in representanter från nätverken till vårt drop-
in den 6 februari. 
 

8. Kommitté ”Utse året Qlara”.  Vi har ingen kommitté för att utse året Qlara, tog inget 
beslut på förra årsmötet. Katarina pratar med Viktoria som får i uppdrag att samla några 
personer som får i uppgift att utse året Qlara vid jubileumsmiddagen den 23 mars. 
 

9. Öppet hur/drop-in i december  
Ansvar: Sanne fixar pepparkakor, glögg och marschaller 
Tema: ”Varför gå med i ett kvinnligt nätverk”. Lena kontaktar alla nya Qlaror för att se 
om vi kan få ihop tre stycken som berättar om varför de har valt att gå med i Qlara. 
Tid: Kl 16-18 
Trottoarpratare: Katarina tar med och ställer ut så att det blir lättare att hitta in 
Annons: Katarina pratar med Frida. 
 

10. Drop-in januari –mars 2012. 
2 Januari -  Ingrid ansvarar och funderar på ett tema. 
6 februari – Styrelsen ansvarar. Tema Input från andra kvinnliga nätverk och Qlaras 
framtidsvision. 
5 mars – Katarina frågar om Susann Arvidsson kan ansvara. Tema – Businessmingel. 
 

11. Inför mötet med Cecilia G-D, Qlaras representant i Näringslivsrådet i 
Simrishamns kommun. Den 22 november träffar styrelsen Cecilia. För Qlaras del är det 
våra 5 punkter till kommunen från workshopen i augusti som är riktlinjer för de frågor 
som ska drivas i Näringslivsrådet. Viktigt att vi samordnar oss med Cecilia så att vi pratar 
med ”en röst”.  
 

12. 8 mars – vad ska vi göra? Styrelsen beslutade att bolla frågan vidare till Qulturgruppen 
för att se om de har eller komma på några bra förslag. Från styrelsens sida så är vi 
angelägna om att göra något. 
 

13. Välkomstpaketet. Vi har beslutat ett se över Qlaras välkomstpaket till nya medlemmar.  
Vi ska gå igenom dagens rutin se vad som behöver kompletteras och förtydligas. 
 

14. Planering av möten inför årsmötet den 23 mars. Vi sätter av stora delar av den 9 
januari för planering, genomgång av budget och vem som gör vad. 
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