
                                     

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2016-05-30 

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

Lena Johnson 

Plats: Café Kagan, Simrishamn 

§1   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2   Val av mötesordförande 

Till mötets ordförande väljs Karin S H 

§3   Val av mötessekreterare 

Till mötets sekreterare väljs Lena Johnson 

§4   Föregående protokoll samt årsmötesprotokoll 

Diskussion angående policy för fördelning av reklampennor med Qlaras logga på. Beslut att Lisa ordnar 

med en burk där pennor finns på Kagan. Styrelsen skall tänka på att ta med pennor vid olika 

arrangemang för spridning. Nu finns det pennor på Kagan och totalt finns det 6 lådor.   

Diskussion angående §18 årsmötesprotokoll angående förslaget att Qlara ska tydliggöra att vi också är 

en gemenskap för ”alla” kvinnor som är företagsamma. Styrelsen fick i uppdrag att vidareutveckla 

ideén. Beslut att frågan tas upp på höstens aktivitetsmöte. 

§5   Ekonomi 

Carin rapporterar att det finns drygt 60 000.- på kontot. 48 medlemmar har betalat in sina avgifter.  

Beslut som tagits per capsulam via den slutna gruppen på Facebook. Att godkänna 5 052.- till 

Qulturgruppen som ersättning för 6 annonser i Österlenmagasinet inför varje föreläsning under hösten 

2016 och våren 2017. Qulturgruppen anordnar ett antal framträdande kvällar som i första hand gagnar 

Qlaror. Ett forum där Qlaror kan berätta om sig själva, om sitt företag, verksamhet. Allmänheten 

kommer att inbjudas som åskådare och lyssnare.     

§6   Qlarafolder, standar 

Beslutas att ett enkelt visitkort ska tas fram med Qlaras logga,  adress till webben samt Facebook. Karin 

A. kontaktar Bibbi Bergqvist (medlem i Nätverket)  för prisuppgift. Arbetet med att ta fram 4 st. 

standar med Qlaras logga på har strandat p.g.a. att Monica Landin som åtagit sig uppgiften att brodera 

loggan på själva flaggan har insjuknat och inte kan fullfölja uppdraget. Själva ställningarna är redan 



inköpta. Beslutas att Karin A. undersöker möjligheten om Bibbi B. kan fullfölja uppdraget. Förslag att 

Karin A ber Bibbi kontakta Monica för se om de kan lösa problemet. 

§7   Seminarier eller föreläsningar att rekommendera 

Winnet skickar via mejl information om diverse kurser som går via Qlaras e-postadress till ordförande. 

Eftersom ordförande har problem med att läsa all mejlkorrespondens beslutas att den istället 

vidarebefordras till Lisa. Karin A. ordnar det tekniska. 

§8   Nästa frukostmöte 

Nästa frukostmöte hålls preliminärt i slutet av augusti. Anne Bengtsson har anmält sitt intresse att hålla 

i det. Upprop på Qlara blickar att de Qlaror som intresserade av att hålla i frukostmöte hör av sig till 

styrelsen.  

§9   Mingelfest i höst (aktivitetsmöte) 

Beslutades att ett möte skall hållas med preliminärt datum tisdag den 18 oktober kl. 18.30 – 20.30 på 

Kagan. Den här gången bjuds även ”icke Qlaror” in och under kvällen tas olika teman upp som är 

intressanta för företagare. Deltagarna delas in i olika grupper där de får arbeta med de föreslagna teman 

som tas upp.   

§10   Övriga frågor 

Drop-in mötet i juni sammanfaller med Nationaldagen. Beslutas att det ställs in och Lena får i uppdrag 

att informera Qlarorna via Qlara Blickar. Beslutades att höstmöte skall hållas, preliminärt datum torsdag 

den 17 nov. på Café Kagan.  

§11   Nästa möte 

Beslutas att nästa styrelsemöte skall hållas tisdag den 16 augusti, kl. 18.00 på Café Kagan. 

§12  Mötets avslutande 

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

 

Vid pennan:                                                                              Ordförande: 

Lena Johnson                                                                            Karin Sverenius Holm 

 

 

  

                                   


