
 
 
 
Styrelsemöte 27 augusti 2013  
hos Karin Aleby i Brantevik  
 

Närvarande: Karin Sverenius Holm, Katarina Bruning, Susann Arvidsson, Monica Landin, Ylva 
Stockelberg, Anette Åberg, och Karin Aleby. Under punkt 1 deltog även Ingrid Brink, Lena Johnson, 
Anita K-son och Emil Ottersten. 
 
1. Ny Qlarawebb. Webbgruppen presenterade sitt förslag till en ny webbplats, se bifogat förslag.  

 
Styrelsen beslutade att ge webbgruppen i uppdrag att ta fram en detaljerad kravspecifikation och 
ett designförslag på en ny webbplats utifrån gruppens förslag. Den totala kostnaden för den nya 
webbplatsen får inte överstiga 20 000 kronor inkl moms. Webbgruppen redovisar separat vad det 
skulle innebära i arbetsinsats och vad det skulle kosta att skapa en funktion som gör det möjligt för 
medlemmarna att själva skapa och uppdatera sina respektive företagspresentationer. 
 

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

 
3. Inkommande post. Inget att rapportera. 
 
4. Ekonomi. Ylva rapporterade att det ekonomiska läget är gott och stabilt. 
 
5. Nya medlemmar är Sara Önnebo och Lisa Lindqvist Liljedahl. 
 
6. Förslag nya medlemmar. Vi diskuterade hur vi ska bli bättre på att ta emot nya medlemmar så att 

de känner sig välkomna i nätverket. Katarina funderar vidare och formulerar ett förslag till nästa 
styrelsemöte. 

 
7. Vad gör när vi blir 100 medlemmar?  Nätverket växer och vi närmar oss 100 medlemmar. Vi 

enades om att försöka få pressen att uppmärksamma händelen och att fira det på höstens 
medlemsmöte (förutsatt att vi då är 100 medlemmar).  

 
8. Möte med KvinNet och SIW 18 september. Med syfte att bredda medlemmarnas kontaktytor 

beslutade vi, enligt Katarinas förslag, att bjuda in KvinNet och SIW till ett ömsesidigt utbyte. Det 
skulle betyda att vissa av de tre nätverkens möten hålls öppna för samtliga medlemmar.  För 
Qlaras del skulle drop-in och frukostmöten vara öppna möten.  

 
9. Fråga till styrelsen från Idéforum. Katarina Bruning och Gunnel Ottersten, KG Konsult, 

kommer att under perioden oktober 2013 – juni 2014 att driva ett utvecklingsprogram för kvinnor 
inom den kulturella och kreativa näringen. 
 
Styrelsen, exklusive Katarina, beslutade enligt förslaget att de kvinnor i utvecklingsprogrammet 
som inte är medlemmar i Qlara får delta på nätverkets drop-in och frukostmöten utan att lösa 
medlemskap. När perioden är slut erbjuds de att vara med i nätverket.  Syftet är att underlätta för 
kvinnorna att komma igång med sitt företagande och skapa nätverk. Qlara står som samarbetspart 
till Utvecklingsprogrammet Idéforum.  
 



 
 
 

10. Medlemsmöte i oktober – planering. Vi började diskutera innehållet på höstens medlemsmöte 
och enades om att fortsätta på nästa styrelsemöte. Datum för medlemsmötet bestämdes till den 17 
oktober. Monica undersöker om Fiskarstuga i Simrishamn är en lämplig lokal. 
 

11. Inforundan.  
• Karin SH meddelade att frukostmöten planeras till den 9 oktober och  

6 november. Det blir också ett möte i september – Karin återkommer med datum. 
• Karin A berättade om sitt förestående möte, den 29 augusti, med Anita K-son. Mötets 

syfte är att diskutera hur det kan bli lättare och mer attraktivt för medlemmarna att 
blogga. Karin fick också i uppgift att fundera på bloggens ämnesrubricering. 

• Monica rapporterade att det blir en ny företagsrunda den 15 september till Nicole 
Farquhar, Viktoria Hansson Jonsson och Eva Kallhed. 
 

12. Styrelsens fokusområden. Katarina introducerade frågan om nätverkets stora tillväxt och de 
utmaningar den för med sig. Vi enades om att försöka identifiera och formulera fokusområden för 
att möta utmaningarna och skapa långsiktighet i styrelsens arbete. Frågan tas upp igen på nästa 
styrelsemöte. 
 

13. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
 

 
14. Nästa möte: tisdag den 1 oktober kl 17 hos Monica Landin, Branteviksvägen 122, Brantevik 
 
 
 
Vid protokollet: Karin Aleby    
Justeras: Katarina Bruning  
  



 
 
 
Bilaga till styrelseprotokoll 27 augusti 2013 
 
Förslag från Qlaras Webbgrupp  
 
Utvecklingen inom informationsteknologin går med hög hastighet och det gäller för oss som modernt 
nätverk att hänga med. Vårt nätverk, där de flesta medlemmarna driver egna företag måste ha 
ambitionen att erbjuda en webbsida som upplevs som tidsenlig, både internt och externt. Den 
befintliga webbsidan lever inte upp till dagens krav även om den fram till idag fyllt en viktig funktion. 
Den är tungrodd att sköta och kräver mycket personlig aktivitet från webbgruppen. Det är inte hållbart, 
varken praktiskt och ekonomiskt, i längden.  
 
Vi i Qlaras webbgrupp föreslår styrelsen att Nätverket Qlara skaffar en helt ny webbsida. För att bilda 
oss en uppfattning om kostnad har vi i gruppen kontaktat Emil Ottersten som vi anser är synnerligen 
kompetent och vars företag arbetar med skapandet av webbsidor. Han har förklarat saken för oss och 
vi förstår att han kan hjälpa oss med en ny, tidsenlig webbsida med utvecklingsmöjligheter, t.ex. ett 
eventuellt utvecklande av en egen Qlara-app. En webbsida som blir lätt att sköta och för en kostnad på 
ca SEK 15 – 20 000: -. Vi har tittat på exempel på Emils arbete och valt ut ett av dem för att 
exemplifiera vad vi menar.  
 
Webbgruppens förslag är alltså att:  

• Nätverket Qlara genom Qlaras webbgrupp införskaffar en ny webbsida och ger uppdraget till 
Emil Ottersten.  

• Den nya webbsidan sköts av en liten men effektiv grupp som till att börja med kommer att 
bestå av: samordnare Ingrid Brink, teknikansvarig Anita Karlsson, medlemsansvarig Lena 
Johnson samt en medlem från styrelsen, förslag från webbgruppen är Karin Aleby.  

 
Qlaras Twitter och Qlarabloggen kommer att kunna skötas direkt av styrelsen/medlemmarna med 
teknisk support från webbgruppen.  
 
Om vårt förslag verkar intressant föreslår vi en styrelseträff med representanter från webbgruppen för 
fortsatta diskussioner. Då har vi också möjlighet att visa det exempel som Emil gett oss och som kan 
göra det lättare för styrelsen att fatta beslut.  
 
Borrby, 2013-06-17  
Qlaras webbgrupp Ingrid Brink, admin 
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