
 
  
 
Styrelsemöte 7 april 2014 
hos Karin Sverenius Holm i Vik 
 
Närvarande: Livia Laks, Karin Sverenius Holm, Linda Ohlsson, Lena Johnson, Carin Åström 
och Karin Aleby 

 
1. Presentationsrunda. Vi talade om hur vi arbetat tidigare i styrelsen samt presenterade oss 

och våra tankar om vad vi vill lägga vikt på i det kommande styrelsearbetet. Vi betonade 
vikten av att ta hand om de medlemmar nätverket har. Vi diskuterade om vi skulle kunna 
arrangera ett utvecklingsmöte per termin. Mötet skulle ge medlemmarna tillfälle att 
diskutera nätverkets profil och utveckling. Livia undersöker om Gunnel och Katarina är 
intresserade av att hålla i arrangemanget. 
 

2. Fördelning av arbetsuppgifter.  
• Linda och Karin SH håller i frukostmöten. 
• Lena undersöker om någon eller helst några medlemmar tillsammans med Anette 

vill hålla i våra Drop-in-möten.  
• Karin A fortsätter att hålla i bloggen och kommer tillsammans med webbgruppen 

med ett förslag om hur den skulle kunna bli mer livaktig. 
 

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

• Medlemskap för den som avvecklat sitt förtetag. Frågan bordlades. 
• Jämna födelsedagar. Vi enades om att sluta uppvakta på jämna födelsedagar, 

eftersom nätverket vuxit så kraftigt. 
• Drop-in på olika dagar. Frågan bordlades. 
• Qlara-mässa – finns det intresse. Vi enades om att en eventuell Qlara-mässa kan 

diskuteras vidare på ett så kallat utvecklingsmöte, se punkt 1. 
 

4. Motion till årsmötet – beslutande möten för medlemmar, info om tjänster/produkter 
som är aktuella att upphandla inom nätverket. Vi diskuterade möjligheten att införa ett 
beslutande medlemsmöte på hösten och enades om att fundera vidare på formerna för 
mötet till nästa gång. Frågan om information om nätverkets aktuella upphandlingar 
bordlades. 

 
5. Ekonomi – läget, programvara. Carin Å behöver ett program för att kunna sköta 

ekonomi och bokföring. Vi beslutade att köpa ett enkelt program för 990 kronor exkl 
moms. 

 
6. Ny medlem är Britt Johansson som driver företaget DELA Handledning & utbildning. 

Symbologik. Britt är bosatt i Åhus. 



 
 

 
7. Möten och mottagande av nya medlemmar. Det senaste mötet ställdes in på grund av 

för få anmälningar.  Livia kontaktar Katrin och Nicole för en diskussion om hur mötet 
skulle kunna locka fler deltagare. 

 
8. Samarbete med andra nätverk. Bordlades. 
 
9. Nästa möte: Styrelsen träffas nästa gång den 14 maj kl 19.00 hos Karin A på Norra 

skolan i Brantevik. 
 
 
Protokollförare: Karin Aleby    
Justeras: Livia Laks 

 
 
 


	Närvarande: Livia Laks, Karin Sverenius Holm, Linda Ohlsson, Lena Johnson, Carin Åström och Karin Aleby

