
 
  
 
Styrelsemöte 16 januari 2014 
hos Katarina Bruning i Gladsax  
 
Närvarande: Karin Sverenius Holm, Katarina Bruning, Susann Arvidsson, Monica Landin, Ylva 
Stockelberg, Anette Åberg, och Karin Aleby.  
Under punkt 1 deltog Katrin Rosberg och Nicole Farquhar 
Under punkt 2 deltog Clara Westman 
 
1. Välkomstmöte för nya Qlaror. Katrin Rosberg och Nicole Farquhar håller i årets möten för nya 

Qlaror, ett i vår och ett i höst. Katrin och Nicole berättade om mötenas upplägg och presenterade 
en budget. Betonades att mötena är avsedd för nya medlemmar. Se bilaga 1. 
 

2. Heldagsseminarium den 24 februari om våld mot kvinnor. Clara Westman från 
Jämställdhetsgruppen presenterade ett innehållsförslag och föreslog att 10 000 kronor reserveras 
för föreläsararvoden. Beslutades att be Clara att överväga möjligheten att skjuta på seminariet till 
hösten. 

 
3. Protokoll från föregående möte – utestående frågor. Ingen hade något att invända mot 

protokollet. Utestående fråga: Motion till årsmötet angående medlemskap för den som avvecklat 
sitt företag och som vill fortsätta vara medlem framöver.  
 

4. Inkommande post. Inget att rapportera. 
 

5. Nya medlemmar. Inga nya medlemmar. 
 

6. Inforunda. Vi enades om att tacka Camilla Gislander för alla trevliga Drop-in på Kafé Kajen. 
Monica överlämnar en blomma. 
 

7. Årsmötet. Vi gick igenom förberedelserna inför årsmötet den 21 mars. Vi enades om  
• att ett i nyhetsbrev informera medlemmarna om datum för motioner mm. 
• att Susanne frågar gruppen som utser Årets Qlara om de vill dela ut priset på årsmötet. 
• att Ylva frågar de olika grupperna om budget. 
• att årsmötet och festen hålls på Norra skolan i Brantevik (Karin deltog inte i beslutet). 
• att Karin tillsammans med Monica och Qul-gruppen sköter festfestförberedelserna.  

 
8. Fråga från Frida Jönsson, Tillväxtrummet: Sponsrar Qlara mentor i nästa omgång av 

Tillväxtrummet. Beslöts att inte sponsra projektet 
 

9. Ny webbplats. Webbgruppen har tagit fram ett förslag till en webbsida, se bilaga 2 och en budget, 
se bilaga 3. Beslöts  

• att webbgruppen får i uppgift att ta fram en ny webbplats enligt förlaget till en 
maxkostnad av 20 000 kronor inkl moms.  

• att webbgruppen undersöker alternativa webbhotell och presenterar en ny budget för de 
fasta kostnaderna. 

• att Karin A ingår i webbgruppen som styrelsens representant.  



 
 

10. Drop-in på olika dagar för öka möjligheten för fler att kunna delta samt datum för olika 
möten. Frågan bordlades till nästa möte. 
 

11. Övriga frågor.  
• Monica aktualiserade att inte alla protokoll finns publicerade på Qlaras webbplats. Karin 

åtgärdar. 
• Monica sonderar om det finns intresse för en ny Qlara-mässa. 

 
12. Nästa möte. Vi enades om två mötestider: 25 februari och 13 mars. Den 25 februari, kl 17, hålls 

mötet hos Karin H i Vik 
 

 
Vid protokollet: Karin Aleby    
Justeras: Katarina Bruning  
  



 
 

Bilaga 1 
 
Inför budgetarbetet i nätverket Qlara för 2014. 
 

Angående ”Ny Qlara”-träff 2 ggr/år. 
 
Bakgrund:  
Antalet nya medlemmar från 2012-01 tills dagens datum är rätt exakt 42 st, enligt 
rapport från Qlaras medlemsregisteransvarig Lena Johnson. Sedan vet vi inte ännu 
om det bland de “nya” finns några som redan vill gå ur nätverket av en eller annan 
anledning. Det är för tidigt att säga än eftersom vi har januari på oss att betala in 
avgiften. Möjligheten finns också att det tillkommer ytterligare några nya innan 
april. 
Med erfarenheter från Ny Qlara träffen hösten 2013 anser vi (Nicole Farquhar och 
Katrin Rosberg) som skall arrangera 2014 års Nya Qlara - träffar att lokalerna på 
Tågarpsgården är ypperliga för ändamålet då miljön känns trygg och välkomnande 
och dessutom finns det bra utrymmen för grupparbete. Anne Olofsdotter som äger 
och driver Tågarpsgården är medlem i Qlara. 
 
 
Antagande:  
Vi räknar med att ca 20st kommer på vårmötet och likaså 20st på höstmötet. 
Vi räknar med att priserna som vi fått av Tågarpsgården gäller även till hösten. 
 
Budgetförslag: 
Hyra av Tågarpsgården 800kr exkl. moms (ordinarie pris 1000 kr) 
Fika med färdigbredd mindre baguette 80kr/pers x 20st. = 1600kr exkl. moms 
Uppskattad total kostnad för vårträffen: 2400 kr exkl. moms 
 
Uppskattad total kostnad för året: 4 800 kr exkl. moms 
 
 
 

Simrishamn 2014-01-15 
 

Katrin Rosberg och Nicole Farquhar 
  



 
 

Bilaga 2 
 
Webbgruppens förslag till ny webbsida för Nätverket Qlara 
Vi i Qlaras webbgrupp föreslår styrelsen att besluta om en ny webbsida Nätverket Qlara.  
Den ska vara lättnavigerad och lättadministrerad, samt enkel och ren i sitt utförande.  
Vi har efter undersökningar funnit att företaget EnMIljonProduction att utföra denna förändring till en 
modern och användarpraktisk webbsida. Ägaren, Emil Ottersten är mycket kompetent, pedagogisk och en 
skicklig grafisk designer. Han har också gett oss den mest prisvärda offerten.  
Hans offert grundar sig på det webbgruppen funnit vara Nätverkets behov idag: 

1. Webbsidan blir mobilanpassad och helt anpassad till den nya Windows 8−teknologin 
Möjligheten att skapa en App senare kommer att finnas. 
 

2. Befintlig basinformation finns kvar. Ex. Vad är Qlara, Historik, Stadgar, Årets Qlara, Kontakter 
 

3. Kalendarium. Detta görs om till en modern funktion som också kan kombineras med varje 
medlems eget kalendarium. Möjligheten att ”prenumerera” på andra medlemmars kalendarium 
kommer att finnas som ett enkelt och praktiskt sätt att marknadsföra sitt företags olika event.  
 

4. Möjligheten att ansöka om medlemskap via webbsidan finns kvar men de bakomliggande 
funktionerna förenklas diametralt för administratören. 
 

5. En enda medlemslista kommer att finnas. Medlemmarna listas enligt formulär med foto och 
företagsuppgifter och kan ”filtreras” för olika önskemål: medlemmarna i styrelsen, medlemmarna 
i de olika grupperna (webb, Qul, etc.), företagsinriktning (hotell, hälsa etc.), födelsedatum, etc.  
 

6. Nyheter på förstasidan och Pressrum finns kvar i en adminstrationsförenklad form. 
 

7. Funktionen att skicka nyhetsbrev och informationsbrev finnas kvar i adminstrationsförenklad 
form. 
 

8. En speciell intern avdelning med ett enda inloggningslösen där sidorna  
Arbetsdokument, Info från Näringslivsrådet, Qlarafonden, Mötesprotokoll, kommer att nås. 
 

9. Direktlänkar till Qlarabloggen och Facebooks Qlara Bloggar kommer att finnas. 
 

10. Den nya webbsidan sköts av en mindre men effektivare grupp än för närvarande och 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. 
 

Då sidan kommer att se fullständigt annorlunda ut och fungera på ett helt annat sätt träffade 
webbgruppen styrelsen tillsammans med företaget EnMiljonProduction, med Emil Ottersten, på ett 
styrelsemöte den 20 augusti för att förevisa och förklara skillnaderna.  
Skillinge 2013-11-24 
 
Ingrid Brink − admin 
Nätverket Qlaras Webbgrupp 
 
  



 
 

Bilaga 3 
 
Webbgruppens förslag till ny webbsida för Nätverket Qlara 
 
Budget för 2014 (obs! löpande kostnader, ej kostnad för skapandet av en ny webbsida) 
Nya webbsidan  
Nuvarande webbsidan  
 
Budget Nya webbsidan för 2014: 
Webbsidan – förbättringar etc. .............................................................. 1 000:- 
Fasta avgifter ................................................................................................. 3 000:- 
Webbgruppen – ersättningar ................................................................. 3 000:- 
Summa .................................................................................................  7 000:- 
samt 
Ett antal volontära timmar från en mindre webbgrupp (ca 4 pers) 
Till att börja med krävs mycket engagemang för att lära Qlarorna hur den nya 
webbsidan fungerar, men i fortsättningen kräver denna sida mycket färre 
arbetstimmar än den nuvarande. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Budget nuvarande webbsidan för 2014: 
Webbsidan – förbättringar etc. .............................................................. 12 000:- 
Fasta avgifter ................................................................................................. 4 200:- 
Webbgruppen – ersättningar ................................................................. 4 000:- 
Summa ................................................................................................. 20 200:- 
samt 
Ett stort antal volontära timmar.   
Den nuvarande sidan kommer att kräva mer arbete än vi lagt ner hittills: 
För att hinna med måste vi göra följande: 
− vissa delar bortrationaliseras 
− webbsidan kommer inte att kunna hållas uppdaterad lika ofta vilket medföljer att den 
inte kommer att spegla nätverkets aktuella situation.  
_________________________________________________________________________________ 
För information: 
Webbsidan kostade, (enligt våra beräkningar grundade på fakturor och ersatta 
kvitton): 
2011 – ca 12 500:- 
2012 – ca 11 000 
2013 – ca 10 500:- 
 
I detta ingår fasta avgifter, uppdateringar samt webbgruppens utlägg. 
Här är inte den gåva till admin (2010 Officepaket som hjälpte till att sköta 
webbsidan på ett mer effektivt och tidsenligt sätt)   
2012 på ca 5 500:- medräknad då den enligt oss var ett styrelsebeslut som inte 
ingick i någon webbsidebudget.  
Skillinge 2013-11-24 
Webbsidegruppen 
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