
 

 

Styrelsemöte den 17 april 2012 hos Katarina Bruning i Gladsax 

Närvarande: Susann Arvidsson, Katarina Bruning, Monica Landin, Gunnel Ottersten, Ylva Stockelberg, 

Anette Åberg och Carin Åström 

1. Ordföranden öppnade mötet. 

2. Carina Ljung, Cecilia Persson och Greta Lind har godkänts av styrelsen som nya medlemmar i 

Qlara. 

3. Ylva går igenom ekonomin. Har fått överlämnat av Maggan och allt flyter på och är ok. 

4. Styrelsemedlemmarna presenterar sig för varandra. 

5. Arbetsformer för styrelsen: 

 Vi beslutar oss för att ha styrelsemöte var sjätte vecka 

 Vi arbetar genom Facebook och gruppen ”Qlara styrelse”. 

 Vi fortsätter att ha Drop-in möten och ha ett tema vid varje tillfälle. Någon i styrelsen 

ansvarar för innehåll och tema 

  Vi arbetar processinriktat och löser situationer vartefter de uppstår 

 Qlaras representant i Näringslivsrådet ska  adjungeras till styrelsemötet 2  ggr per år 

 Målsättningen med styrelsearbetet är att följa verksamhetsplanen 

 Vi vill också öka delaktigheten i nätverket 

 Öka kommunikationen intern och externt. Starta en blogg om företagande där många 

Qlaror kan vara involverade. Katarina pratar med Ingrid. 

      6. Frågeställning som dök upp var: Hur gör vi med erbjudanden från företag som vill ge Qlaror  

rabatt? Vi funderar och formulerar ett policydokument. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. 

      7. Nästa Drop In den 7 maj presenterar sig deltagarna från Tillväxtrummet. 

     8. Vi arrangerar Öppet Hus och Medlemsmöte under hösten 2012 

     9. Visionsseminarie vid nästa styrelsemöte som leds av Ylva. 

    10. Ny Work Shop i augusti då vi stämmer av vår 5-punktslista och arbetar vidare med Qlara-     

kommunen - företagande. 

    11. Katarina informerar om att vi är med i Winnet Skåne 

    12. Vi försöker boka möte med de olika politiska partierna, först ut är Socialdemokraterna den 8 

maj därefter FI som har visat intresse. 
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    För protokollet: Susann Arvidsson 

Justerare:  Katarina Bruning 

 

 

 


