
                                    
 

Protokoll Qlaras styrelsemöte den 18 januari, 2016 
Närvarande: Karin Sverenius Holm, Karin Aleby, Carin Åström, Linda Ohlsson, Lisa Vinberg samt 
Lena Johnson 
Plats: Ateljé Karinholm, Vik 
§1   Mötets öppnande 
§2   Val av ordförande: Karin Sverenius Holm 
§3   Val av sekreterare:  Lena Johnson 
§4   Föregående protokoll: Lades till handlingarna 
§5   Ekonomi:  För verksamhetsåret 2015 gick föreningen i stort sett plus minus noll. I Qlarafonden    
finns 6 700.- kvar att fördela. Totalt betalades det in 31 250.- i medlemsavgifter. 
§6   Förberedelser inför Qlaras årsmöte 2016.  
-  Datum för årsmötet sattes till fredag den 1 april med början kl. 16.00 till 18.00. Enligt stadgarna 
skall årsmötet hållas före utgången av kvartal ett påföljande år. Med hänsyn tagen till att påsken 
infaller i slutat av mars och många Qlaror då är upptagna i sina verksamheter under den tiden 
flyttades datumet fram till 1 april.  
- Lokal, eftersom Årets Qlara fest tar vid efter avslutade årsmötesförhandlingar åtog sig Å.Q. 
kommitte att ordna lokal. Ett upprop går ut till Qlarorna om lokal plus mat som Lisa Vinberg 
ansvarar för. Beräkning ca 25 pers. 
- Finansiering: Beslutades att Å.Q. fest subventioneras med 150.-/pers. Å.Q. kommitte får en 
budget på 2 000.- för inköp av blommor, present ev. underhållning. 
-  Kallelse till dagordningen: Lena J. skriver dagordningen som skall vara medlemmarna tillhanda 
senast två veckor före årsmötet. 
- Verksamhetsberättelsen ansvarar Karin S H för.  
- Verksamhetsplanen för 2016 skriver Karin S H ett utkast till som sedan distribueras till övriga 
styrelseledamöter för synpunkter. 
-  Budget ansvarar Carin Å. för. Hon sätter ihop ett budgetförslag som de övriga i styrelsen får ta 
ställning till.   
 



Styrelsen beslutade att ett Nyhetsbrev snarast går ut till alla medlemmar som bl. a. innehåller 
information om årsmötet, möjlighet att skriva motioner, ett upprop om Qlaror som vill upplåta lokal 
plus ordna med mat till Å.Q. fest. Den informationen sätts även upp på Qlara Blickar. Å.Q. 
kommitte  har möte den 25 jan. som också sattes som dead line för de som anmäler sitt intresse att 
hålla i lokal plus mat till festen. Beslutades att Lena J. ansvarar för texten till Nyhetsbrevet och med 
hjälp av Karin A. distribuerar det via e-post till samtliga medlemmar. En påminnelse om 
medlemsavgiften skall också ingå i Nyhetsbrevet. 
§7   Föredrag i Ystad jan 2016, via Carina Månsson – Torkild Sköld. Föredraget ”När modet 
möter förändringarna” skall hållas i Ystad den 29 febr. avgift 395.- Styrelsen beslutade att Qlara 
subventionerar de medlemmar som deltar med 100.- För att erhålla ersättningen behöver Carin Å. 
en kopia av bokningsbekräftelsen. Beslutades att informationen skall tas med i nästa Nyhetsbrev.  
§8   Rapport om Winnets ordförande Katarina Erlingssons möte med delar av Qlaras 
styrelse. Katarina E. är ny som ordförande i Winnet och åker runt och träffar rep. för de olika 
lokala nätverken i Skåne för att bilda sig en uppfattning om aktiviteter som görs och vad som önskas 
av Winnet.  Ett önskemål från oss var att hålla work shops tillsammans med andra Nätverk. En 
gemensam sluten grupp på Fb diskuterades också. 
§9   Övriga frågor: Frukostmöten. Under våren kommer mötena att innehålla olika teman och först 
ut är Linda O. som informerar om ”Hur du når ut på sociala medier”. Beslutades att den infon tas 
med i Nyhetsbrevet.  Karin S H informerade om ev. föreläsningsserie på ateljé Karinholm. 
Uppföljning beslutade projekt, att göra Qlara mer synligt. Standar, beslutades om på höstmötet. 
Carin Å. kontaktar Monica Landin med frågan om hon kan sy upp Qlaras logga som sätts på en 
ställning, antal 4-5 st. Reklampennor, Karin A. kontaktar Frida Jönsson samt Bibbie Berqvist (både 
medlemmar) med förfrågan om offert. På pennan skall Qlaras logga plus texten ”företagsamma 
kvinnor på Österlen” finnas med. Helst med möjlighet att dela ut pennor på årsmötet. Antal pennor 
beroende på de prisintervaller som offereras.  
§10  Nya medlemmar: Nätverket hälsar en ”nygammal” medlem Echi Åberg välkommen tillbaka 
samt en ny medlem Linda Dahl välkommen till Nätverket.    
§11  Nästa möte:  Måndag den 14 mars kl. 18.00 lokal: Café Kagan. 
§12  Mötet avslutades. 
 
Vid pennan:                                                        Mötets ordförande: 
Lena Johnson                                                      Karin Sverenius Holm 
           


