
 
 

 

Protokoll styrelsemöte den 1 mars 2012, kl 10.00 – 12.00.  
 

Plats: Boklängan i Borrby. Gunnel stod för fikat. 

Närvarande: Katarina, Lena, Gunnel, Ingrid 

 
1. Genomgång av protokoll från föregående möte  

Inget att anmärka på protokollet. 
 

2. Inkommande post  
Nätverket Winnet har skickat ut information om olika utbildningsprogram för företagare. 
Informationen läggs ut på Qlaras interna sidor. 
 

3. Nya medlemmar  
Irene Stenvatten och Anita Karlsson. 
 

4. Allt mellan himmel och jord 
På den här punkten tar vi upp oanmälda frågor och annat smått och gott som dykt upp 
och som är intressant att känna till. 
– Katarina och Ingrid träffar Studieförbundet Vuxenskolan den 22 mars. Vi ska prata om 
hur och när vi ska samarbeta framöver.  
 – Gunnel går på Leaders föreningsmöte den 14 mars. 
– Katarina fyllde i blanketten om medlemskap i Leader Ystad/Österlenregionen. 
– Lena presenterade en uppdaterad medlemslista. Vi har några som ännu inte betalat 
medlemsavgiften. Vi tar personliga kontakter och frågar om de fortfarande vill vara med. 
Roligt att se att vi är drygt 70 medlemmar. 
– Lena har skickat över medlemslistan till Winnet. 
– Lena har ett specialuppdrag i Hemsidesgruppen som innebär att hon håller extra koll på 
aktiviteter och pushar för dessa på webben. 
– Frukostmötet har fått bra respons. Vi beslutade att nu när frukostmöte är en nyhet så 
har vi de tre första frukostarna på Turistgården i Simrishamn. Lokal för höstens möten 
tar vi beslut efter sommaren. 
– Vi pratade om att det vore kul om vi kan få igång studiebesök hos Qlaror för att lära 
mer om deras verksamheter. Gunnel gör en första inbjudan till ett besök i Borrby sedan 
hoppas vi på andra Qlaror vill göra det samma, man ju gå ihop några stycken och göra en 
gemensam aktivitet.  
 

5. Inför årsmötet 
Vi gick igenom verksamhetsberättelsen 2011, verksamhetsplanen 2012, kallelse och 
budgeten. Dessutom gjorde vi en att göra lista inför de 23 mars. Cecilia Hammarström 
kan hjälpa till med årsmötet. Det tackar vi för. 

 
 

Katarina Bruning 

Ordförande och Sekreterare 

 


