
 
 

Styrelsemöte 26 november 2014 
hos Linda Ohlsson i Simrislund 
 

 
Närvarande: Livia Laks, Lena Johnson, Linda Ohlsson och Karin Aleby 
 
1. Protokoll från förra mötet – utestående frågor  

Inga anmärkningar på föregående protokoll. Utestående fråga: Lars Persson är inbjuden 
till drop-in-möte den 1 december. Lena informerar via nyhetsbrev och Livia via Qlara 
blickar. Vi föreberedde några frågor till Lars om 

 hur kommunen planerar att använda pengarna som tilldelats kommunen i 
samband med utmärkelsen som årets nyföretagarkommun 

 hur näringslivsutskottet kommer arbeta  
 hur arbetet med företagslotsar framskider 
 hur den nytillsatta tjänsten som upphandlingsstrateg är tänkt att fungera. 

 
2. Medlemsmötet den 22 oktober 

 Vi enades om att inför nästa medlemsmöte göra en dagordning och tydligt informera 
om att mötet är beslutande. 

 På medlemsmötet beslutades att styrelsen ska skicka en uppmaning till alla 
medlemmar att komma in med förslag på olika intressegrupper som medlemmarna 
vill bilda. Tre förslag har kommit in . Livia kommer informera om dem på drop-in-
mötet den 1 december. Därefter går Lena ut med uppmaningen i ett nyhetsbrev. 

 På medlemsmötet beslöts också att genomföra en mini-Qlaramässa i form av en 
föreläsningsdag. Linda rapporterade att en förberedande grupp har bildats. Gruppen 
består av Linda O, Cecilia GD och Greta L. Intresset för att föreläsa på mässan har 
varit stort, därför anordnas två dagar, en i mars och en senare under våren. Till 
mässan bjuds såväl politiker, kommunens tjänstemän och allmänheten in. Tanken är 
att subventionera Qlaras medlemmar. Styrelsen gav den förberedande gruppen i 
uppdrag att presentera en projektplan och en budget till nästa styrelsemöte. 
 

3. Hemsida 
Lena och Karin A rapporterade om mötet med Ahltorp den 20 oktober och om det pågående 
arbetet att rensa och strukturera om Qlaras nuvarande hemsida. De önskade förbättringarna i 
publiceringsverktyget ska prioritetsordnas och specificeras senast till mitten på december – 
därefter görs en kostnadsförfrågan hos Althorp. Tanken är att i första hand och undan för undan, 
varefter budgeten tillåter, förbättra den nuvarande hemsidan som har specialprogrammerade 

funktioner som vi inte vill vara utan.   
  

 
4. Inkommande post 

Vi har fått ett erbjudande om kompetensutveckling för styrelsen i processledning för 
verksamhetsutveckling från Maria Bohr Frank, Winnet. Livia undersöker förutsättningarna 
till nästa styrelsemöte. 
 

5. Nya medlemmar: Echi Åberg är ny medlem. 
 
 



 
 

6. Kort informationsrunda 
Det blir inget frukostmöte i december. Vi enades om att börja förbereda tankarna inför 
årsmötet. 
 

7. Ekonomiska läget 
Inget att rapportera 
 

8. Övriga frågor: Vi beslutade att QUL gruppen får 200 kronor för att täcka alla kostnader för 
julfesten. 
 

9. Nästa möte: onsdag den 12 januari hos kl 19.00 hos Karin A på Norra skolan i Brantevik. 
 

 
Protokollförare: Karin Aleby    
Justeras: Livia Laks 
 


