
 
 
 
 
Styrelsemöte 12 februari 2015  
hos Karin Sverenius Holm i Vik 
 
Närvarande: Livia Laks, Linda Ohlsson, Karin Sverenius Holm, Carin Åström och Karin Aleby  
 
 
 
1. Protokoll från förra mötet – utestående frågor 

 Kompetensutveckling för styrelsen i processledning för verksamhetsutveckling med 
Maria Bohr Frank från Winnet kommer genomföras den 2 mars kl 18-20 hos Karin A i 
Brantevik.  

 Vi diskuterade en motion från årsmötet 2014 om lägre medlemsavgift för medlemmar 
utan företag. Styrelsen vill föreslå att medlemsavgiften är densamma för alla medlemmar. 
Men beslut om medlemsavgifter tas på årsmötet enligt stadgarna. Frågan tas därför upp 
igen på årsmötet 2015.   

 
2. Årsmötet 

 Verksamhetsberättelse 2014 
Livia skriver verksamhetsberättelsen och cirkulerar den via e-post inom styrelsen för 
synpunkter och kompletteringar. De olika gruppernas verksamhetsberättelser skickar 
Livia till Karin A för sammanställning med styrelsens slutliga verksamhetsberättelse. 

 Verksamhetsplanering 2015 
Livia skriver verksamhetsplaneringen för 2015 och cirkulerar den via e-post inom 
styrelsen för synpunkter och kompletteringar. Karin A sammanställer den med övrigt 
material till årsmötet. 

 Ekonomi – Qlarafesten 
Vi enades efter diskussion om en budgetram för Nätverkets subvention av Qlarafesten. 
Nätverket subventionerar kostnader för lokal med 3000 kronor och för mat med 100 
kronor per person. Det senare utifrån beräkningen att maten kostar 200 kronor per 
person. 

 Motioner 
Karin A påminner via Qlara blickar om att 20 februari är slutdatum för motioner. 

 Tid för årsmötet 
Vi enades om att kalla till årsmötet den 20 mars kl 16. Festen börjar kl 18. 

 
3. Ny medlem 

Vi hälsar Petra Ariton välkommen till nätverket. 
 
4. Ekonomi - läget  

Carin Å rapporterade att cirka 40 medlemmar har betalt årets medlemsavgift. Återstår 
närmare hälften. 
 
 
 



 
 

  
5. Kort informationsrunda 

 Linda rapporterade från ett möte med Studieförbundet Vuxenskolan. Möten som hålls 
inom Qlara kan få bidrag som studiecirkel av Vuxenskolan. Det krävs minst tre deltagare 
och minst tre sammankomster för att bidraget ska utgå. Årets bidrag betalas ut som en 
klumpsumma om 2000 kronor och används som ett bidrag till projektet Dagen du 
behöver. Vi enades om att anmäla följande grupper som studiecirklar till Vuxenskolan: 

o Styrelsen 
o Drop-in-möten 
o Frukost-möten 
o Dagen du behöver 

Alla grupper inom Qlara är välkomna att anmäla sig. Kontaktperson och samordnare inom 
Qlara är Carin Å. Bidraget kan om vi bildar många grupper öka till nästa år. 

 
6. Övriga frågor 

Karin A rapporterade om Qlaras webbplats och presenterade webbgruppens 
utvecklingsplaner. Styrelsen beslöt att tillstyrka webbgrupens förslag och avsätta medel enligt 
gruppens förslag. Se bilaga 1. 

 
7. Nästa möte 

Vi enades om att försöka underlätta för den tillträdande styrelsen genom att sätta ett 
preliminärt datum för ett konstituerande styrelsemöte den 20 april kl 18.30. 
 
 
Bilaga 1.  Budget för planerad utveckling av Qlaras webbplats. 

 
  



 
 
 
Bilaga 1. 
 
 
 

 Budget för Qlaras webbplats för 2015  
 

1. Då webbgruppen tagit beslutet att på egen hand uppgrader och uppdatera Qlaras webbsida 

kommer kostnaderna att bli lägre än beräknat. Följande kommer att göras:  

 Ändringar på qlara.net. Ny lista över medlemmar med bild  

 Möjlighet att uppdatera bild – från administrationssida och från medlemssida  

 Automatisk visning av bild i medlemslistan (liten) och i medlemspresentationens huvud 

(större)  

 I medlemspresentationen slås kontaktuppgifter och utförligare presentation ihop till en 

sida  

 Skapa mall för medlemspresentation – presentationerna får ett enhetligt utseende och gör 

det lättare för medlemmar att skapa en presentation  

 Skapa möjlighet för medlemmar att presentera flera företag  

 Ge administratörer tillgång till medlemmarnas sökord för uppdatering/hjälp  

 Vidarutveckla en bannerfunktion i högerspalten  

 Mall till nyhetsbrev för att kunna lägga med bilder på ett enkelt sätt  

 Ev. övriga små förändringar  
Beräknad kostnad: 11 250: - inkl moms 

 

2. Administratörens ersättning: Ersättning för arbetsmaterial och andra utgifter  

Beräknad summa: 2 000: - inkl. moms 

 

3. Fasta avgifter: Databas, Pro-Paket, Registerhållningsavgift, Statistik-Avancerad, Utrymme 

Domännamn  

Beräknad summa med moms: ca 4 000: - (3882: - för 2014) inkl. moms 

 

Beräknad budget för 2015: 17 250: - inkl moms 

 

 

Skillinge 2015-02-11 Ingrid Brink, fd admin och Karin Aleby, admin 
 


