
 

                                

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2016-08-16    

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 

Enligt §6 beslutades det att ett visitkort skulle tas fram. Karin A. som fick uppdraget visade fyra förslag 

som Bibbi B. tagit fram. Styrelsen beslutade att förslaget C med ett kort i stående format och blank 

baksida skall tryckas, antal 2 000 st. kostnad 2 312.50 inkl. moms, enligt offert. Karin A. beställer korten 

via Bibbi B. 3 st. standar som Monica Landin (f.d. Qlaramedlem) sytt visades upp. Styrelsen var väldigt 

nöjd med resultatet. De kommer nu att finnas på Café Kagan och ska pryda borden vid Qlaraträffar.  

Styrelsen beslutade att tacka Monica L. för det fina arbetet som hon endast debiterat Qlara en blygsam 

summa för med ett presentkort till ett värde på 300.-. Det ska också ses som en avtackning när Monica 

avgick från styrelsen.  Det missades eftersom Monica inte hade möjlighet att delta på det årsmötet när 

övriga avgående styrelsemedlemmar avtackades. Lena fick i uppdrag att ordna med presentkortet.  Inga 

fler öppna frågor. 

§5   Ekonomi 

Carin Å. rapporterade att ekonomin är god.   

§6   Byte av bank 

Carin Åströms önskan att byta bank från Nordea till Handelsbanken bifalles. Carin Å. sköter det 

praktiska med bytet. Lena ser till att Carin får ett originalprotokoll från det konstituerande mötet. 

§7   Samarbete med andra kvinnliga nätverk 

Det beslutades att en öppen inbjudan till drop-in den 3 okt. ska gå ut till kvinnliga nätverk inom Winnet. 

Karin S H författar förslag till inbjudan som först går ut till övriga styrelsen.  

 



§8   Frukostmöten 

Följande tre datum för frukostmöten beslutades. Den 2 sept., den 12 okt. samt den 29 nov. Lena lägger 

in datumen på hemsidans kalendarium. Mötet den 2 sept. skall hållas hos Anne Bengtsson i Vik. För de 

övriga två tillfällena fick det fortfarande möjlighet för Qlaror att anmäla sitt intresse.     

§9   Aktivitetsmöte  

Datum för mötet den 18 oktober, 18.30-20.30, lokal Café Kagan. Förslag till inbjudan som presenterades 

av Karin A. godkändes. Linda lägger upp den på Fb, webben och kontaktar YA. Karin A. skickar en 

pressrelease till ÖM helst med bild/bilder till. Det kommer att bjudas på alkoholfritt bubbel och tilltugg. 

Anmälan skall göras till Qlaras e-postadress som går till Lisa. Sista anmälningsdag den 14 okt. Även icke 

medlemmar är inbjudna.   

§10   Nya medlemmar 

Nätverket hälsar följande medlemmar välkomna: Gith Vikström, Gundula Olsson och Anna-Karin 

Ahlstedt. 

§11   Nästa möte 

Beslutades att nästa möte skall hållas den 5 okt. kl. 18.30 hos Linda. 

§12   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

Vid penna:                                                      Ordförande: 

Lena Johnson                                                  Karin Sverenius Holm 

 

 

  

 

                                     


