
 
  
 
Styrelsemöte 14 maj 2014 
hos Karin Aleby i Brantevik 
 
Närvarande: Livia Laks, Karin Sverenius Holm, Linda Ohlsson (t o m punkt 4), Lena Johnson 
och Karin Aleby 

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

Vi gick igenom rutinerna för justering och publicering på webb: Karin skickar protokollet 
till Livia som efter justering ger Karin klartecken att skicka protokollet till Ingrid B för 
publicering på Qlaras webbplats. 
 

2. Inforunda.  
• Livia meddelade att Katrin Rosberg inte vill hålla i möten för nya Qlaror. 

Uppslutning till det senaste mötet var så liten att mötet ställdes in. Vi enades om 
att i fortsättningen  hälsa nya Qlaror välkomna under Drop-in-möten och 
sammanställa ett välkomstpaket bestående av Qlaras pin-nål, välkomstbrev, en 
beskrivning av Qlara-årets olika möten och aktiviter, Qlara-broschyren samt 
stadgarna. Karin formulerar ett välkomstbrev och Linda en beskrivning av Qlara-
året. Båda texterna går på remiss i styrelsen via mejl. Livia tar kontakt med de nya 
medlemmarna och bjuder in dem till ett Drop-in-möte. Vi diskuterade också ett 
faddersystem. 

• Anette Åberg har inte alltid möjligheten att vara närvarande på Drop-in 
möten då ersätter Livia Laks henne. 

• Livia meddelade att Katarina och Gunnel gärna kommer på ett styrelsemöte och 
diskuterar formerna för ett utvecklingsmöte. Styrelsen ser gärna att 
utvecklingsmötets upplägg liknar det senaste mötets, det vill säga diskussioner i 
smågrupper utifrån tydliga frågeställningar. Katarina och Gunnel bjuds in till nästa 
möte. 

• Lena presenterade en idé om komptensutveckling inom nätverket, som innebär att 
vi utbildar varandra. Vi enades om att kalla det för kompetensdagar och att ordna 
en medlemsträff för att dikutera möjligheterna.  
 

3. Utestående frågor.  
• Medlemskap för den som avvecklat sitt förtetag. Frågan tas upp på årsmötet, 

eftersom styrelsen inte kan besluta om årsavgiften. Styreslen formulerar en 
motion. 

• Drop-in på olika dagar. Vi enades om att nuvarande ordning är bra. 
• Beslutande höstmöte. Vi bestämde att hålla mötet den 10 oktober kl 16 – 18. 

Styrelsen vill ha medlemmarnas förslag till mötet senast den 26 september på 
info@qlara.net. 



 
 

• Upphandlingar. Vi beslutade att alltid informera på Qlaras webbplats och på Qlara 
blickar. 

• Linda presenterade en idé som kallas Back-stage och som innebär en 
lunchrestaurang reserverar plats för företagare en viss tid med jämna mellanrum. 
Det blir en möjlighet för företagare att knyta nya kontakter och träffas på ett 
otvunget sätt. Livia formulerar ett förslag till kommunens näringslivssekreterare 
Lars Persson. 

 
4. Inkommande post.  

• Inbjudan till kurs i storytelling från SIV. Livia besvarar inbjudan och informerar 
SIV om våra planer på kompetensdagar, som de också hälsas välkomna till.  

• Förfrågan från Ann-Marie Nilsson om en praktikplats för en icke Qlara-medlem. 
Styrelsen enades om att inte åta sig förmedlingsuppdrag. Livia informerar Ann-
Marie. 
 

5. Samarbete med andra nätverk. Vi funderar till nästa gång fundera på lämpliga 
aktiviteter.  
 

6. Övriga frågor. Ingrid B betalar 100 kronor i lokalhyra vid Teknikträffar i Bokhuset 
Borrby. Styrelsen beslutade att Ingrid kan fakturera Qlara beloppet. 

 
7. Nästa möte: Styrelsen träffas nästa gång den 25 juni kl 19.00 – 21.00 hos Linda, 

Vikingavägen 16, Simrislund. 
 
 
Protokollförare: Karin Aleby    
Justeras: Livia Laks 
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