
 
 

 
Styrelsemöte 12 januari 2015 
hos Karin Aleby i Brantevik 
 

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

Inga anmärkningar på föregående protokoll.  
Utestående fråga: Vi diskuterade hur höstmötets förslag på olika intressegrupper ska tas 
tillvara. Lena går ut med en påminnelse om förslagen i ett nyhetsbrev, därefter lägger Karin A 
ut information på Facebook som gör det möjligt att ansluta sig till de olika grupperna. 
Grupperna får sedan själva kom överens om mötesformer. 

 
2. Qlaras föreläsningsdag/minimässa på våren – projektplan och budget 

Föreläsningsdagen ”Dagen du behöver” hålls på Marint Centrum den 10 mars kl 14 – 21.  
Linda redogjorde för budget och projektplan, se bifogade bilagor.  
Beslut: Qlara subventionerar medlemmarnas deltagande med 150 kronor per person. 
 

3. Kompetensutvecklingsdag för styrelsen i processledning för verksamhetsutveckling 
med Maria Bohr Frank från Winnet - vi bestämmer datumet och platsen. När? Var? 
Vi enades om att försöka genomföra kompetensutvecklingen den 2 mars kl 18-20 hos Karin 
A i Brantevik. Livia kontaktar Maria Bohr. 

 
4. Årsmötet – datum, plats, körschema och ansvariga: 

 Årsmötet kommer hållas den 20 mars på eftermiddagen. Linda och Karin SH kontaktar 
festgruppen för eventuellt samarrangemang. 

 Kallelsen går ut senast 6 mars. 

 Lena går ut med ett nyhetsbrev med information om tider för årsmötet och en 
påminnelse om att motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari.  

 Livia tar kontakt med valberedningen och påminner de olika grupperna om redovisning 
till verksamhetsberättelsen och budget. 

 Carin Å sköter alla kontakter med Ann-Mari Louison som är revisor. 

 Verksamhetplaneringen och verksamhetsberättelse diskuteras på nästa styrelsemöte 
 

5. Kort informationsrunda 
Lena: Inga-Lill Bjertén har föreslagit att Katarina B och Gunnel O berättar om arbetet som 
företagslots. Lena svarar Inga-Lill att styrelsen vill uppmuntra till dylika träffar och till att 
enskilda medlemmar tar initiativ till att bjuda in och arrangera. 
 
Karin A: Ylva är beredd att åter initiera och hålla i en lunchstafett även i vår. Det innebär att 
Ylva tar emot anmälningar och lottar vilka deltagare som ska träffa vilka. Styrelsen gläds åt 
initiativet. 
 



 
 

 
6. Ekonomi - läget  

Carin Å rapporterade om ekonomin. Inklusive Qlarafonden förfogar Qlara nu över drygt 
100 000 kronor. Hittills har sex medlemmar anmält att de inte önskar vara kvar i nätverket 
under 2015. 
 
 

7. Övriga frågor 

 Vi diskuterade drop-in-mötenas former och enades om att de kan utformas på olika sätt 
från gång till gång – ibland med en aktivitet, ibland utan för att på så sätt försöka 
motsvara skiftande önskingar. 

 Lena kommer uppdatera kalendariet med årets tolv drop-in-möten, årsmötet och ”Dagen 
du behöver”. 

 Vi enades om att protokoll är bra informationskällor som skulle kunna utnyttjas bättre. Vi 
kommer därför publicera dem även på Qlara Blickar. 

 
8. Nästa möte: den 12 februari kl 18 hos Karin S H i Vik (om Karin får förhinder hålls mötet 

hos Linda i Simrislund) 
 

 
 
Protokollförare: Karin Aleby    
Justeras: Livia Laks 
 
Bilagor:  

1. Budget för Dagen du behöver 
2. Projektbeskrivning Dagen du behöver 

 

http://www.qlara.net/uploads/files/Budget-Dagen-du-behover.pdf
http://www.qlara.net/uploads/files/Projektbeskrivning-Dagen-Du-Behover.pdf

