
                     

 

Protokoll Qlaras styrelsemöte den 26 november 2015 

Närvarande: Karin Sverenius Holm, Carin Åström, Karin Aleby samt Lena Johnson 

Plats: Atelje Karinholm, Vik 

§1.   Mötets öppnande 

§2.   Val av ordförande: Karin Sverenius Holm 

§3.   Val av sekreterare: Lena Johnson 

§4.   Föregående protokoll: protokollet från förra styrelsemöte den 5 okt. lades till handlingarna.         

Styrelsen gick igenom protokollet från höstmötet den 19 okt. och beslutade följande: Lena Johnson 

fick i uppdrag att skriva ett Nyhetsbrev som skickas ut till samtliga medlemmar. Brevet ska innehålla 

upprop att fler behövs som arbetsgrupp för att arrangera Qlaramässa. De kan anmäla sig direkt till 

Lena Bottner eller Elisabet Dahlqvist. Lena Johnson fick i uppdrag ansvara för lunchstafetten som 

består av fyra personer som lottas ihop.  Intresserade skall anmäla sig till Lena J. Information ska 

finnas med i Nyhetsbrevet med påminnelse på Qlara Blickar och dead line den 15 jan. 2016.  

Datum för frukostmöten vinter/vår 2016. Karin Sverenius Holm fick i uppdrag att kontakta Linda 

Ohlsson och Lisa Vinberg för att bestämma datum. 

§5.   Ekonomi:   ekonomin är god. På plusgirokontot finns 48.528.- och på sparkontot är saldot 

57.075.- Styrelsen beslutade att sponsra julfesten med 100.-/medlem plus ev. utlägg för glögg med 

200.-.   

§6.   Möte med Winnet: Winnet önskar möta Qlara-styrelsen eller åtminstone delar av den, helst 

innan mitten av januari.  Ordförande i Winnet, Katarina Ehringson har kontaktat Karin S H. Beslöts 

att Karin S H föreslår en träff måndag den 11 jan. 2016 kl. 15.00 på Café Kagan. En timme innan 

Drop-in börjar.  

§7.   Ev. sponsring av föredrag i Ystad den 16 jan. 2016. Information via Carin Månsson och 

föredragshållare Torkild Sköld, som handlar om att göra förändringar. Styrelsen beslutade att för 

varje biljett som kostar 395.- sponsrar Qlara med 100.-.  

§8.   Förberedelser inför årsmötet: beslutades att Lena J. ger Birgitta Söderberg, sammankallande i 

valberedningen, en blänkare om att det är dags att börja ”sondera terrängen” ifall de inte redan gjort 

det. Enligt stadgarna skall årsmötet hållas före utgången av kvartal ett påföljande år. Eftersom 

påskhelgen 2016 sammanfaller med lämpliga datum för årsmötet som för många medlemmar är en 

arbetsintensiv tid diskuterades möjligheten att hålla mötet runt den 1 april. Inget beslut togs.   

§9.   Övriga frågor: ingen fråga kom upp. 



§10.   Nästa möte: Beslutades att nästa möte skall hållas under vecka 3, 2016. Lena J. fick i uppdrag 

att först kolla upp med Linda Ohlsson och Lisa Vinberg när de har möjlighet att delta innan exakt 

datum beslutas.  Lokal: hos Lena Johnson, tidpunkt: kl. 18.30.   

     §11.   Mötet avslutades. 

 

 

     Vid pennan:   Mötets ordförande: 

      Lena Johnson   Karin Sverenius Holm  

      

 

  

 

                                                    


