
                        

 

 

                                        Protokoll styrelsemöte den 15 september 2014  

 

Plats:     hos Carin Åström i Simrislund 

Närvarande: Livia Laks, Carin Åström, Karin Sverenius Holm, Linda Ohlsson samt Lena                     

Johnson 

1. Prokoll från förra mötet 

Inget att anmärka på. 

1.a Samarbete med nätverket Kvinds  

En för ett år sedan startad förening som omfattar Svenljunga och Tranemo kommuner i Västra 

Götaland vill hälsa på oss Qlaror för att få veta mer om hur vi arbetar och lyckats bygga upp nätverket. 

Ca 8 personer kommer med egen transport, en minibuss, och övernattar. Förslag: att de besöker drop-

in den 3 nov. minglar med oss Qlaror. Att styrelsen stannar kvar efter drop-in och tillsammans med  

rep. från Kvinds informerar om Qlara. Eftersom det i nuläget inte finns någon Qlara som erbjuder 

B&B den årstiden  tipsar vi om ett par ställen som ligger centralt i Simrishamn, Turistgården och 

Aurora. De vill även besöka ett par företag.  

Beslut: Livia håller kontakten Kvinds och föreslår enligt ovan samt hör efter om det finns önskemål om 

ett visst område inom företagandet. Livia kontaktar Lisa, Café Kagan, och frågar om det är möjligt att 

vi kan få stanna kvar en stund efter stängningen.  

1.b Hemsidan 

Bakgrund: Emil Ottersten som sedan en längre tid tillbaka fått uppdraget att göra en ny hemsida för 

Qlara har inte haft den tid som behövs för att uppfylla sitt det pga av ett nytt jobb där han av förklarliga 

skäl har lagt ner sin mesta tid. Efter kontakter med Emil/Ingrid (admin)/ Karin Aleby samt 

undertecknad har därför det uppdraget lagts ner. Kravet på en hemsida som ska vara betydligt lättare att 

hantera kvarstår och därför har Karin A. och undertecknad följande förslag: 

Att som första steg undersöka möjligheten att förenkla den nuvarande hemsidan. Karin A. kontaktar 

Ingrid, får information vad som är mest krångligt. Tar därefter kontakt med Ahltorp som  gjort den 

nuvarande hemsidan och bestämmer möte för en genomgång av möjligheten att förenkla den med 

kostnadsförslag. Återrapportering förhoppningsvis inför medlemsmötet den 22 oktober.  

Beslutades att Karin A. samt undertecknad går vidare med förslaget och bokar en tid med Ahltorps. 

 



2. Workshop/kompetensdag 

Beslutades att en workshop kommer att hållas den 8 oktober på Café Kagan. Katarina och Gunnel 

kommer att hålla i workshopen. Tid: början kl. 18.00 förtäring kommer att erbjudas. Anmälan till 

qlara@qlara.net. Livia håller kontakten med Lisa och bestämmer en ”sista dagens datum för anmälan”.  

3. Inkommande post 

En förfrågan från en ”icke Qlara” har kommit in med önskemål om att ansöka medel från 

Qlarafonden. Eftersom fonden endast är öppen för medlemmar blev svaret nej. 

4. Nya medlemmar 

Inga nya ansökningar inkomna. 

5. Kort informationsrunda 

Inget särskilt att rapportera. 

6. Ekonomi 

Läget gott. Inget särskilt att rapportera. 

7. Övriga frågor 

Inför medlemsmötet den 22 oktober fick undertecknad i uppdrag att kontakta Lisa, Café Kagan och 

besluta om förtäringen. Den 12/10 sattes som sista datum för att komma in med förslag till 

medlemsmötet. Dagordning kommer att skickas ut efter styrelsemötet den 13/10. 

Frukostmöten kommer att hållas den 10/10, 6/11 samt ett tredje datum under hösten. Karin Sverenius-

Holm återkommer med exakt datum.  

Livia ställer samman en text som sedan undertecknad skickar ut som Nyhetsbrev till samtliga 

medlemmar om höstens aktiviteter. 

8. Nästa möte 

Styrelsemöte den 13/10 kl. 19.00 hos Carin Åström. 

9. Avslutning 

Med tack till Carin Åström för den goda bärpajen. 

Vid pennan:                          Ordförande på mötet: 

Lena Johnson   Livia Laks 
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