
                                                     

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2016-10-05 

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

Plats: Hemma hos Linda Ohlsson i Simrislund 

§1   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2   Val av ordförande 

Till mötets ordförande väljs Karin S H. 

§3   Val av mötessekreterare 

Till mötets sekreterare väljs Lena J. 

§4   Föregående protokoll 

Protokollet gicks igenom och inga oklara punkter kunde konstateras. 

§5   Ekonomi 

Carin Å. rapporterade att ekonomin är god med 58 500.- på kontot för löpande utgifter. 

§6   Qlarafolder, visitkort 

Beslutades att en ev. tryckning av en ny Qlarafolder las på hyllan. Visitkort är nu tryckta och kommer 

att tas med till aktivitetsmötet (mingelmötet) den 18 okt. 

§7   Mingelfesten (aktivitetsmötet) den 18 okt. 

Lokal: Kafé Kagan i Simrishamn. Mötet börjar kl. 18.30 med mingel och slutar 20.30. Inbjudan har gått 

ut till press, Qlaras webbsida, Qlara Blickar samt som Nyhetsbrev. Beslutades att Linda skickar ut ännu 

en inbjudan med information om vad kvällen går ut på på QB. Ledtråden är Företagsfokus. De olika 

ämnen som skall diskuteras i små grupper är: Marknadsföring, Försäkringar/pension, Bolagsformer, 

Personal samt Samverkan. Lena åtar sig att skriva rubrikerna på lappar som sprids ut på borden. 

Styrelsen delade på de olika arbetsuppgifterna inför mötet och det beslutades att Lena skriver ut en 

separat ”att göra lista” till varje styrelsemedlem så att inget glöms bort. 

§8   Nästa frukostmöte 

Datum: den 13 oktober på Kafé Kagan. Ingen annan Qlara har uppgett något önskemål att hålla det i 

sina lokaler.  Carin Å. får i uppdrag att fråga Linda Dahl om hon har möjlighet att delta.  

§9   Webbinarium Malmö 

Information om seminariet har gått ut till Qlarorna och det erbjuds en rabatt via Winnet. 



§10   Höstmöte 

Datum för höstmötet är satt till den 17 november och kommer att hållas på Kafé Kagan i Simrishamn. 

Lena fick i uppdrag att strax efter mingelfesten (aktivitetsmötet) gå ut med en blänkare på QB med info 

om datum och en påminnelse om möjligheten att skicka in motioner. Lena fick i uppdrag att leta fram 

information om beslut som tagits på tidigare höstmöten och presentera för styrelsen inför nästa 

styrelsemöte.  

§11   Övriga frågor 

Möten med andra kvinnliga nätverk. Frågan diskuterades utan konkreta förslag. Julfest kommer att 

hållas den 7 dec. och arrangeras av QUL-gruppen. Eftersom det nu finns flera administratörer på 

Qlaras Facebookssida (inte att förväxla med QB) diskuterades frågan om ev. behov av riktlinjer för vad 

som skall godkännas på den sidan. Frågan bordlades till nästa möte. 

§12   Nästa möte 

Beslutades att nästa möte skall hållas måndag den 24 okt. kl. 08.00 på Svea hotell. Huvudpunkt på 

dagordningen är förberedelse inför höstmötet. 

§13   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

Vid pennan:                                                               Ordförande: 

Lena Johnson                                                              Karin Sverenius Holm 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                


