
 
 
 
 

Styrelsemöte 27 maj 2013  
hos Karin Sverenius Holm i Vik  

 

Närvarande: Karin Sverenius Holm, Katarina Bruning, Susann Arvidsson, Monica Landin, Ylva 

Stockelberg, Anette Åberg, och Karin Aleby 

 

1. Övriga frågor: Katarina anmälde frågan om dagen K, Karin A frågan om förvaring av 

årsmötesprotokoll i original och Monica frågan om budget för Qul-gruppen.  

 

2. Protokoll från förra mötet – utestående frågor. Ingen hade något att invända mot protokollet 

från föregående möte. Ylva redovisade under punkt 4 sitt förslag om tydligare regler för 

kostnadsersättningar. 

 

3. Inkommande post: Inget att rapportera. 

 

4. Ekonomi – läget: Ylva meddelade att det ekonomiska läget är gott. Resultatet från dagen K ser 

dessutom mycket bra ut – i dagsläget kan till och med ett lite plus noteras. Katarina ska gå igenom 

räkenskaperna och stämma av dem mot budgeten. 

 

Förslag: Ylva redovisade sin idé om kostnadsersättningar. Det är många gånger både svårt att veta 

och krångligt att beräkna hur stor del av en kostnad som kan hänföras till en verksamhet. Det 

gäller till exempel när vi utnyttjar programvara, toner och papper för Qlaras räkning. Ett smidigt 

sätt att räkna är att ta 10 % av den kostnad Qlara skulle betalt om arbetet inte utförts ideellt. Det 

betyder att den som lägger ner till exempel 10 timmars arbete à 500 kronor kan ta ut en 

kostnadsersättning på 500 kronor exkl moms. 

 

Styrelsen enades om att försöka tillsätta en grupp som utreder frågan så att alla i fortsättningen kan 

få ersättning enligt samma principer. 

 

Beslut: Styrelsen beslöt att retroaktivt för 2012 och tillsvidare ersätta Ylva Stockelberg enligt 

principen 10 % av arbetskostnaden 500 kronor exkl moms per timme.  

 

5. Nya medlemmar är Maria Lunderius, Anna Maria Udsen och Anette Harbo.  

 

6. Möte med KvinNet före midsommar: Katarina har fått en propå från KvinNet (Sjöbo). De vill 

gärna träffa Qlaras styrelse före midsommar.  

 

Styrelsen enades om att även bjuda in SIV (Skurup) och om att augusti är en bättre tid för mötet. 

 

 

 



 
 

7. Inforunda: 

a) Karin SH rapporterade att höstens datum för frukostmöten är spikade och kommer anslås på 

Qlaras hemsida. 

 

b) Monica rapporterade att Qul-gruppen planerar den årliga utflykten.  

 

c) Anette tog upp frågan om drop-in-möten under sommaren. Kanske blir det bekymmersamt att 

vara på Café Kajen under högsäsong. Anette och Monica undersöker. 

 

d) Susanne rapporterade om uppföljningen av OST-mötet. Vi enades om att i ett nyhetsbrev 

publicera de olika gruppernas arbetsområden och aktivitetsstatus. 

 

e) Karin rapporterade om bloggen. Vi enades om att försöka få fler att intressera sig för 

bloggandet. Karin tar också kontakt med Anita för att diskutera hur vi kan underlätta för nya 

bloggare att ta sig förbi tekniska hinder. 

 

f) Katarina berättade om sina och Gunnel Otterstens planer på att arrangera en workshop i slutet 

av augusti. Workshopens tema: Vad behöver vi för att få en bättre företagarvardag? 

 

8. Övriga frågor 

a) Dagen K: Katarina rapporterad att ingen av medlemmarna hittills anmält intresse för 

projektledarskapet. Vi enades om att efter sammanställningen av utvärderingen diskutera 

alternativa lösningar. 

b) Protokoll från årsmötet: Karin undersöker var tidigare originalprotokoll förvaras och ser till 

att Ingrid B får protokollet från årsmötet för publicering på hemsidan.  

c) Budget för Qul-gruppen: Ylva återkommer till Monica med besked om Qul-gruppens 

budget. 

 

9. Nästa möte: Vi träffas igen den 20 augusti kl 17.00 hos Monica Landin, Branteviksvägen 122.  

 

Styrelsen försöker träffa Ingrid B och Gaby i ett separat möte före midsommar, dels för att 

diskutera Qlaras webbplats och dels för att få en rapport från arbetet i Näringslivsrådet där Gaby 

representerar Qlara. 

 

 

 

Vid protokollet: Karin Aleby    

Justeras: Katarina Bruning  


