
 
 

 

Dagordning styrelsemöte den 9 januari 2012, kl 10.00 – 16.00.  
 

Plats: Hos Katarina 

Närvarande: Katarina, Lena, Gunnel, Ingrid 

 
1. Genomgång av protokoll från föregående möte  

Qlara Beskeds domännamn är avslutad 
I övrigt inget att anmärka på protokollet. 
 

2. Inkommande post  
Winnet (som RRC numera kallar sig) har skickat ut information om olika 
utbildningsprogram för företagare. Informationen läggs ut på Qlaras interna sidor. 
 

3. Nya medlemmar  
Kerstin Ardnor och Marie Petersen godkändes som nya medlemmar 
 

4. Ekonomiska läget, se bifogade rapporter  
Vi har en mycket god ekonomisk situation för närvarande. Vi har innestående 73 000:- 
och kommer att undersöka hur vi ska förvalta dessa på bästa sätt. 
 

5. Faktura medlems- och serviceavgift 2012  
Nyhetsbrev med bifogat underlag för medlemsavgiften kommer snarast att skickas ut. En 
länk till betalningsunderlaget kommer även att läggas ut på hemsidans interna startsida. 
 
 

6. Ansvar för Drop-inträffarna  feb-maj  
6 feb – styrelsen (ej inbjudan officiellt) 
5 mars speed-dating – Susann Arvidson (ej inbjudan officiellt) 
2 april – Lena 
7 maj − Gunnel 
SommarDropIn under juni-aug på Österlens museums trädgård i Simrishamn 
 
 

7. Riktlinjer för bidrag till studieresor och Qultur-aktiviteter  
Styrelsens förslag till årsmötet: Vi vill inrätta en fond/konto för delar av de pengar som 
nu finns i kassan. Gunnel och Lena samlar information och underlag till förslaget.  
 

8. Inköp 
Ingrid köper in ett nytt Office2010 
 

9. Qulturgruppen 
Clara och Elisabeth från Qulturgruppen deltog på del av mötet. De presenterade en 
aktivitet för den 8 mars. Styrelsen tyckte förslaget var bra och en arbetsgrupp som består 
av Clara, Elisabeth, Gunnel och Katarina sätter igång med arbetet omedelbart.  



 
Vi diskuterade också jubileumsfesten den 23 mars. 
 

10. Vem gör vad inför årsmötet samt ta fram en tidsplan?  
Boka Österlens Museum till den 23 mars kl. 15-19 (14-19) – Lena 
Inbjudan till myndigheter etc. – Gunnel gör en lista på de som bjuds in, banker, företag, 
systerorganisationer, nätverk, m.fl. 
Lena gör inköp – bordsvatten/frukt, bubbel, engångsglas på fot, mm. 
Katarina skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och dagordning. 
Katarina meddelar Livia vilka datum vi behöver revisionsrapporten. 
Alla bilagor samt inbjudan till årsmötet ska vara utskickat senast den 8 mars. 
Information om senaste inlämningsdatumet för motioner till årsmötet, 24 feb., skickas ut 
snarast i nyhetsbrev. 
  
 

11. Vad har vi för planer plus budget inför nästa verksamhetsår?  
Stipendie-”fond” 
Budget för annonsering  
Styrelsens önskemål om kommunikations/marknadsplan för annonsering, 
pressbearbetning, artikelutbud skickas till kommunikationsgruppen. 
Katarina lägger ut fråga om frukostmöten på Qlara Blickar 
 

12. Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 1 mars kl. 10.00 - 12.30 hos Katarina. 
 
 
 

Skillinge 2012-01-11 

 

 

Ordförande Katarina Bruning 

 

 

Sekreterare Ingrid Brink 


