
Protokoll fört vid Qlaras styrelsemöte 2015-06-04 

Närvarande: Karin Sverenius Holm, Carin Åström, Linda Ohlsson och Lisa Vinberg, samt Karin Aleby 

redo att närvara via telefon vid behov. 

1. Mötet öppnades.  

 

2. Till mötets ordförande utsågs Karin Sverenius Holm. 

 

3. Till mötets sekreterare utsågs Lisa Vinberg.  

 

4. Subventionerade föreläsningar   

 

Vid föregående möte diskuterades möjligheten huruvida Qlara skulle kunna subventionera 

kostnaden för t.ex. föreläsningar för Qlaramedlemmar. Linda Ohlsson tog på sig att kontakta 

Carina Månsson angående kommande arrangemang och möjligheten att erbjuda Qlarorna 

ett lägre pris. Hon fick mycket positiv respons och delade med sig av kommande event.   

Den 24 september hålls föreläsningen ”WOW – så får ni era kunder att skryta om er” av 

Thomas Lydahl (se länk http://www.bliberord.com/ ) Styrelsen beslutade att Qlara bidrar 

med 150:- per Qlara, vilket innebär att man som medlem endast betalar 45:- vid anmälan 

innan den 30/7 och sedan 145:- vid senare anmälan.  

 

5.  Anne Jouset 

Karin Sverenius Holm har kontaktats av Anne Jouset, som erbjuder starkt subventionerade 

föreläsningar kring hur man på bästa sätt presenterar sitt företag m.m. Karin återkommer 

när hon fått mer information och kostnadsförslag, inget beslut fattades i frågan.  

6. Genomgång styrelsearbete 

Styrelsen gick igenom hur arbetet i styrelsen går till rent praktiskt, då det finns en ny medlem 

i gruppen.  

7. Kalendarium hösten 2015 

Lena Johnson ombeds att föra in de kommande aktiviteter som är spikade i Qlarakalendariet.  

2015-08-26 Qlaramingel 18.30 Café Kagan 

2015-09-24 Föreläsning Thomas Lydahl 18.30 Skeppet 

2015-10-15 alt 21 Höstmöte, beslut om datum fattas vid nästa styrelsemöte 

  Julfest, ordnas av Qulgruppen 

 

 

 

http://www.bliberord.com/


Frukostmöten, samtliga kl 7.30-9.00 på Café Kagan 

2015-08-19 (onsdag) 

2015-09-15 (tisdag) 

2015-10-26 (måndag) 

2015-11-19 (torsdag) 

2015-12-04 (fredag) 

Drop In, samtliga första måndagen i månaden kl 16-18 på Café Kagan 

2015-09-07 

2015-10-05 

2015-11-02 

2015-12-07 

Styrelsemöten, kvällstid eller som frukostmöten – beslut vid nästa styrelsemöte 

2015-06-26 (måndag) heldag 9.30-16.00 

2015-08-11 (tisdag) inför mingel 

2015-09-10 (torsdag) utvärdering mingel, förberedelse höstmöte 

2015-10-05 (måndag) inför höstmöte 

2015-11-26 (torsdag) 

8. Studieförbunden 

Qlara har fått pengar för 2015 i en klumpsumma i och med Dagen Du Behöver, men om vi 

kan visa att vi haft många aktiva grupper under året kan vi äska mer pengar för nästa år.  

De grupper inom Qlara som önskar pengar till sin verksamhet ska kontakta styrelsen med ett 

kort underlag kring vilken aktivitet man ägnar sig åt och hur pengarna ska användas.  

 

9. Nya medlemmar 

Nya medlemmar som godkänts av styrelsen är: 

- Lena Bottner 

- Petra Ariton 

- Annika Lindborg 

 

10. Mötet avslutades 

Ordförande tackade för visat intresse.  

   

 


