
 

 
 

Styrelsemöte den 13 juni hos Ylva Stockelberg 

 

Närvarande: Annette Åberg, Susann Arvidsson, Ylva Stockelberg, Katarina Bruning och Gunnel 

Ottersten 

 

1. Genomgång av protokoll från föregående möte 
  

2. Inkommande post. Gaby ansvarar för att skicka ut information från Winnet. På nästa 

medlemsmöte i höst tar vi upp frågan om vi ska med i Winnet Europe. 

 

3. Ekonomi – läget. Ylva kollar med gruppen som undersöker stipendiefonden vad som har hänt 
och sen kontaktar Susann Caisa Persson på FoF. Vi pratar med 8 marsgruppen och hör om FoF 
vill va med på ett hörn. Ylva går igenom ekonomin resultatrapporten är god, som vanligt.  
 

4. Nya medlemmar Hanna Rabe och Elisabeth Tenghed har ansökt och är godkända för 
medlemskap i Qlara. 
 

5. Qlara som medarrangör vid arrangemanget ”Våga vara Stjärnentreprenör”. Katarina pratar med 
Jeanette Boman vad det skulle innebära för Qlara att vara en samerbetspartner. Vilket är värdet 
för oss? 
 

6. ”Främja och synliggöra kvinnors företagande och kompetens”. Katarina och Gunnel informerar 
om mötet med F! Kontentan blev att ev arrangera en företagsmässa. Nytt möte den 18 juni som 
Katarina och Gunnel går på. 
 

7. Förslag och beslut: Sommarfika vecka 26 – 33, Gårdens Café och vedugn i Apotekarens trädgård, 
Simrishamn. Kommer ut i ett nyhetsbrev att vi har det på onsdagar 15.00–17.00 . 
 

8. Uppföljning visionsmötet, hur går vi vidare? Vi ägnar tid på nästa styrelsemöte hur vi spaltar upp 
visionsarbetet. Syftet med arbetet är att bygga en struktur i Qlara som är hållbar. 
  

9. Tema företagarfrukosten m Simrishamns kommun vecka 43. Vi bordlägger till augusti. 
 

10. Qlara bloggar – innehåll och namn. Katarina pratar mer om den på drop in i juli månad. Vi 
bordlägger till augusti.  
 

11. Workshop den 30 augusti – innehåll och inbjudan. Vi gör en avstämning, utvärderar och reviderar 
föregående (5 punktslistan från förra året). Hitta en mätmetod så vi ser vad vi har uppnått. 
Katarina gör en inbjudan. 
 

12. Möta de politiska partierna – hur ska vi gå till väga? Ny inbjudan till de politiska partierna. Gunnel 
ansvarar. 
 

13. Qlara–appen – en fundering om det kan vara ett bra sätt att marknadsföra våra medlemmar och 
deras verksamhet. Vi bordlägger till augusti. 
 



 
14. Få igång Kunskaps- och Samverkansgruppen – hur, vem och när. Katarina tar upp frågan i nästa 

nyhetsbrev. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Susann Arvidsson 
2012-06-15 

 


