
 
  
 
 
 

Styrelsemöte 13 oktober 2014 
hos Carin Åström i Simrislund 
 
 
Närvarande: Livia Laks, Lena Johnson, Linda Ohlsson, Carin Åström och Karin Aleby 

 
1. Protokoll från förra mötet – utestående frågor  

Inga anmärkningar på föregående protokoll. Inget att rapportera om utestående frågor. 
 

2. Medlemsmöte 22 oktober - tid, inbjudan och program 

 Vi beslöt att bjuda in till mingel från kl 17.30. Medlemsmötet öppnas klockan 18 och 
avslutas kl 21. 

 Lena skickar inbjudan och diskuterar lämplig förtäring med Lisa på Café Kagan. Till 
inbjudan bifogas en ekonomisk rapport och förslag från medlemmarna. De har 
kommit tre förslag: 

o Linda Ohlsson - om en utbildningsdag med businessfokus 
o Elisabeth Dahlqvist - om mötesformer med mera 
o Gaby Gummesson och Frida Jönsson – om nätverkets arbetssätt och 

upphandlingar 

 Kvällens program:  
o Livia hälsar välkommen och presenterar tankarna från workshopen den 8 

oktober. 
o De tre inkomna förslagen presenteras  
o Gruppdiskussioner 
o Fråga till mötet: Ska Qlara föreslå kommunen något sätt att använda de 

prispengar de fått som Årets nyföretagarkommun? 
o Övriga frågor 

 
3. Samarbete med nätverket Kvinds – program 

Vi inväntar Kvinds önskemål. Karin HS talar med Lisa om möjligheterna för styrelsen att 
tillsammans med Kvinds stanna kvar på Café Kagan efter drop-in-mötet den 3 november. 
 

4. Hemsida 
Lena och Karin A träffar Ahltorp den 20 oktober för att diskutera möjligheter att förbättra 
publiceringsverktyget. 
 

5. Workshop med Katarina och Gunnel – resultat     
Följande idéer och önskemål kom fram: 

o Personlig utveckling 

o Verksamhetsutveckling 

o Sälj 

o Lateralt tänkande/bryta negativa tankar till positiva 



 
 

o Att skriva en bok 

o Time-management 

o Att ha alla tjänster som Qlaror erbjuder, på hemsidan 

o Utveckla personliga relationer med varandra genom att fortsätta med lunchmöten 

o Skapa små grupper med t ex 4 pers för mentorskap - diskutera företagsfrågor, hjälpa 

och ”peppa” varandra  

 

6. Ekonomi - läget  
Carin Å redogjorde kort för det ekonomiska läget som sammanfattningsvis är gott. 
 

7. Övriga frågor 
Diskuterades att be Lars Persson komma till drop-in-mötet den 1 december och berätta om 
utmärkelsen som årets nyföretagarkommun. Livia kontaktar Lars P.  
 

8. Nästa möte: onsdag den 26 november kl 19.00 hos Linda på Vikingavägen 16 i Simrislund. 
 

 
Protokollförare: Karin Aleby    
Justeras: Livia Laks 
 


