
 

 

Protokoll från styrelsemöte i Qlara 2013-11-07 

Närvarande: Susann Arvidsson, Katarina Bruning, Karin Holm, Ylva Stockelberg, Anette Åberg 

Frånvarande: Karin Aleby, Monica Landin 

 

1. Inga utestående frågor. 
2. Ingen inkommande post. 
3. Vi har fått nya medlemmar, Ann Zetterberg, Kathrin Bernekorn och Madelene Merits. 
4. Susann informerar om NY Qlara träffen den 24 november på Tågarpsgården. Nyhetsbrev går 

ut till alla Qlaror och information på Qlara blickar läggs ut som ett evenemang om den 24 
november. Vi kommer att föreslå att man utser två nya ansvariga för att arrangera NY Qlara 
träff under nästa år. Helst en äldre medlem tillsammans med en ny.  

5. Diskussion om hur vi tar emot nya medlemmar på ett välkomnande sätt och introducerar 
dem i Qlara. Katarina samlar information om hur rutinerna i medlemsförfarandet går till så vi 
sen kan strukturera hur det ska se ut framöver. Angeläget eftersom medlemsantalet ökar. 
Det bör bli en samlad och tydlig information som ges ut i samband med att man bli medlem 
och att man ger ett kit med olika saker vid en invalsceremoni. Följande kom vi fram till finns 
idag: 

• Medlemsmöte, en gång per år 
• Årsmöte, en gång per år 
• Drop in, första måndagen i månaden 
• Ny Qlara träff, två gånger per år 
• Olika arbetsgrupper; QUL, jämställdhetsgruppen, Qlara fonden, webbgruppen 
• Affärsnätverksträff med mingel med olika teman och föreläsning i ämnet, två gånger 

per år, kvällstid 
6. Jämställdhetsgruppen har haft möte. Diskussioner pågår om ett seminarium om 

härskartekniker som ev kan bli i samverkan med arrangören Pia Mikkelsen. Formen är lite 
oklar i dagsläget. 

7. Gällande webbgruppen och vår hemsida tar Katarina in uppgifter om vad den ska kosta. 
8. Reflektioner kring medlemsmötet i oktober som alla uppfattade som ett bra och konstruktivt 

möte med god anda. 
9. Motion till årsmötet angående medlemskap för de som avvecklat sitt företag och som vill 

vara medlem framöver. En lägre avgift föreslås förslagsvis 250 kronor. 

 



BESLUT: Motion till årsmötet, vem skriver? 

                Affärsnätverksträff med mingel och föreläsning 4 gånger per år. 

 

 

Vid protokollet 

Vik 2013-11-13 

 

Susann Arvidsson 


