
 

Styrelsemöte 2013-01-07 hos Ylva Stockelberg 

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

Anette Åberg, Karin Åström.  

1.  Övriga frågor - Kort diskussion om varför de flesta Qlaror är de som till största delen är 

inflyttade till Österlen. Något vi bör prata mer om framöver? Kan/ska vi göra något för att få 

alla företagsamma kvinnor att känna sig välkomna till Qlara?  

För att det ska vara lättare att hitta beslut av större dignitet, som har fattats av styrelsen, gör 

vi ett särskilt dokument som finns tillgängligt i mappen Policy. 

2. Genomgång av protokoll från föregående möte . Inget att erinra. 
 

3. Inkommande post- Katarina har blivit kontaktad av en person från posten som vill komma till 

Qlara och ge information om deras tjänster. Förslagsvis på Drop in i mars. 

Inbjudan till Årsmöte i Winnet den 15 januari. Gaby Gummesson representerar Qlara. 

4 Ekonomin - god som vanligt. Tidigare mejlbeslut konfirmerades att avsätta 15 000 kronor till 

projekten den 8 och 9 mars 2013, 15 000. 

5 Nya medlemmar under december 2012 är Elna Jönsson, Karin Aleby, Linda Olsson och Rita 

Berggren. Vi kan konstatera att tillströmningen är god! 

6 Allmän information. Katarina informerar om Dagen K. Vi kommer att gå ut med 

förfrågningar om sponsring till myndigheter och företag. Vi diskuterar eventuella 

deltagaravgifter och att man som Qlara uppmanas att söka pengar från Qlara-fonden. Vi 

behöver ha en arbetsgrupp som vill arbeta med mässan.Kommunikationsgruppen arbetar 

med förutsättningarna för mässan. 

7  Försäljning på våra träffar- våra träffar är till för att nätverka, tydligare information om hur 

nya medlemmar kan presentera sig. 

Vi kommer att ta fram punkter för vad som gäller för nätverkande i Qlara (Susann). 

 

8 OST-möte. Susann och Clara är i full gång med planering och förberedelse. 

 

9 8 Mars 2013, internationella kvinnodagen. Gunnel undersöker vad vi kan göra den 8 mars. 

Något via RK? 

 

10 Årsmöte den 22 mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 24 februari. Katarina 

skickar ut ett nyhetsbrev med information om alla datum. Monica Landin har kontakt med 

Qlara gruppen för att samordna årsmöte med Qlara festen och kröningen av årets Qlara. 

Verksamhetsberättelse och budget ska vara klart till årsmötet. 



 

11 Nästa styrelsemöte är den 25 februari kl 18.00 - 20.00 hos Karin Åström, Stenhuggarvägen 15 

i Simrislund. 

 

 

 

Vik 2013-01-09 

 

Susann Arvidsson 

 

 

 

 

 


