
 

 

  
 
Styrelsemöte 25 februari 2014 
hos Karin Sverenius Holm i Vik 
 
Närvarande: Karin Sverenius Holm, Katarina Bruning, Ylva Stockelberg och Karin Aleby.  
 

 
1. Protokoll från föregående möte. Ingen hade något att invända mot protokollet.  

 
2. Utestående fråga. Motion till årsmötet angående medlemskap för den som avvecklat sitt företag 

och som vill fortsätta vara medlem framöver. Vi enades om att låta den kommande styreslen 
bereda frågan. 
 

3. Inkommande post. Katarina meddelade att hon fått en inbjudan till, och också för Qlaras räkning 
deltagit i, ett dialogmöte i Ystad som Region Skåne arrangerat i syfte att ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi för Skåne. Strategin ska fungera som en plattform för samverkan i Skåne och 
den ska beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige i juni 2014. Mer att läsa om arbetet 
finns på: 
www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Regional-utvecklingsstrategi-for-Skane/ 

 
4. Nya medlemmar. Inga nya medlemmar. 
 
5. Årsmötet. Katarina ansvarar för att kallelsen, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplaneringen, 

motioner och valberedningens förslag är klara att skicka ut före den 8 mars. Utskicket sker via 
Facebook och e-post. 

 
Karin A ansvarar för att lokalen på Norra skolan fungerar såväl till årsmötet som till den 
efterföljande festen. Katarina tar kontakt med Monica som tillsammans med Qul-gruppen ansvarar 
för inbjudan, mat och dryck. 
 
Ylva rapporterade att föreningens räkenskaper är hos Livia Laks för revision. 
 

6. Bloggen – hur ska vi bli fler som skriver? Webbgruppen har annonserat att de vill diskutera 
bloggen på sitt nästa möte där Karin A också deltar. Vi enades om att ta upp frågan igen på ett 
kommande styrelsemöte. 
 

7. Jämna födelsedagar. En fråga om vi ska fortsätta uppvakta de som fyller jämnt har väckts med 
anledning av att vi nu är så många medlemmar. Vi enades om att låta nästa styrelse bereda frågan. 

 
8. Nästa möte: Styrelsen träffas inför årsmötet kl 16.30 på Norra skolan den 21 mars. 

 
 
Protokollförare: Karin Aleby    
Justeras: Katarina Bruning 
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