
 
 
 

Protokoll styrelsemöte den 21 augusti 2012,  
kl 16.30 – 19.00  
 
 
Plats: Hos Susann, Vik – ändrat till hos Katarina, Gladsax 
Närvarande: Katarina, Ylva, Carin o Gunnel 
 

1. Genomgång av protokoll från föregående möte  
a) Info om 8 mars: Cecilia Hammarström vald till projektledare, en facebookgrupp 
bildad för planering 
b) I övrigt inget att kommentera, några saker kommer som egna punkter i dagens 
dagordning 
 

2. Inkommande post  
Ingen post att rapportera, Gaby har övertagit att vidareföra info från Resurscentrum 
 

3. Ekonomi – läget och input till ”stipendiefonden” 
Ekonomiska läget gott, 24’ på postgirot och 76’ på sparkontot, inkl avsättningar från 
förra året 
 

4. Allmän info – Katarina 
a) Blir ingen Våga vara stjärnentreprenör, finns inte tillräcklig ideell kraft att dra 
b) Planer på att träffa styrelserna för andra kvinnliga nätverk i trakten 
c) Bloggen: underlag överlämnat till Anita o Ingrid för vidare befordran till 

webbgruppen. De gör struktur. Namnet spikat till Qlarabloggen – företagarvardag 
på landsbygden 

d) Vi undrar om projektet ”kvinnor med olika bakgrund. Katarina talar med Cecilia så 
vi får klart om det ska fortsätta eller avslutas. Har genererat tre nya medlemmar. 
Generellt: projekt i Qlaras namn skall ha tydliga början och slut. 

e) Tre frukostmöten planerade: 20/9, 18/10, 22/11 – Katarina jobbar vidare på 
talare, förslag r Fredrika Gullfot, Simris Alg, Cecilia Buhre på Buhres fisk och Anja 
på Gunnarshög. Ev kan det bli frukost hos dem. Diskussion om samlingsplats för 
både Drop in och frukostmöten. Carin frågar kafe’ Kagan (frukost) och Gunnel 
talar med Camilla på Lasse på kajen (Drop in). Målsättning att vara hos någon 
som är medlem. 

f) Idé om att ordna ”företagsturné” – dvs besöka flera medlemmars företag. 
g) LRF kommer bjuda in till en miniföreläsning o mingel den 2 oktober.  
h) Ekonomigruppen – inget har hänt under sommaren, uppmanas fortsätta jobba på 

att kommunen ska köpa timmar.  



 
i) Ska vi göra en djupgående inventering för at tydliggöra Qlarors samtliga 

kompetenser? Samt ”pressas” visa färg och meddela om man vill ta jobb eller 
inte. Någon bör få arvoderat uppdrag. 

j)  Qlara ord – samverkan mellan Qlaror som jobbar med ord. Inget aktivt 
genomfört än men diskussioner skett om samarbete med Borrby Bokby. Ps. 
Gunnel reser på studieresa till Sydkorea i september för att delta i seminarier och 
mässa om försäljning av antikvariska böcker samt nyproduktion. Rapport 
kommer. 

k) Ylva nu renoverat klart och beredd ta tag i saker. 
 

5. Info om läget i ”Främja och synliggöra kvinnors företagande och kompetens”. Bifogar 
minnesanteckningar från senaste mötet.  
Marint centrum uppdrag att jobba för jämställdhet. Qlara fått Marint Centrums 
uppdrag att bidra till seminariedag i ämnet. (Namnförslag är Dagen K). Qlaras inslag 
blir ett politikerforum där partierna får presentera sina tankar och konkreta förslag 
till hur de vil främja företagande (Katarina och Gunnel ansvarar). Dessutom planerar 
vi att Qlara bemannar en Kompetensbank (förslagsvis ansvarar Qlarasiffror – Ylva 
kollar) där insättning och uttag kan ske. Qlara bör förstås också ha en 
presentationsmonter (förslagsvis i samråd med kommuniceragruppen – Katarina 
kollar med Lena) 
 

6. Qlarafonden – Carin 
Inte tala om stipendier – finns juridik kring det. Den tillsatta gruppen jobbar på 
förslag till kriterier – tänker att det skall vara mjuka värden typ utbildning, 
samverkan. Hittat tips från Röda korsets där man kan söka medel för 
”verksamhetsutveckling”. Gruppen jobbar vidare och kommer med förslag i tid till 
medlemsmötet. Kan starta som försök fram till nästa årsmöte. 
 

7. Qlaras mentor i Tillväxtrummet och avsatta pengar – Gunnel 
Beslut om att Qlaras mentorer till Tillväxtrummet skall få dela på 10 000. Dags att 
verkställa. Ylva ansvarar för hur. 
 

8. Söka pengar från sparbankernas stiftelser – Ylva  
Finns stiftelser och bankers sponsring. Uppmaning att söka. Förslagsvis 8 mars, 
inventeringen och fortsättningen att skapa kluster. 
 

9. Tema företagarfrukosten med Simrishamns kommun vecka 43 + lokal 
Tänker vidare – ajourneras. 
 

10. Medlemsmötet i oktober – vad ska vi ha på agendan? 
Tänker vidare – ajourneras. 
 

11. Hållbar struktur i Qlara för framtiden. Vi utgår från vårt visionsseminarium. 



 
Tänker vidare – ajourneras. 
 

12. Nästa möte. 
10/9 kl 13 – (inbjuder i skrivande stund till Borrby men det får vi bekräfta via fb-
gruppen) 

 
Noterat av Gunnel Ottersten 


