
                          

 

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2016-12-01 

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

Plats:   Café Kagan, Simrishamn 

§1   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2   Val av ordförande 

Till mötets ordförande väljs Karin S H 

§3   Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare väljs Lena J. 

§4   Föregående protokoll 

Under §11 övriga frågor bordlades frågan om riktlinjer för Qlaras Facebookssida tills nästa möte. Den 

frågan togs därför upp till diskussion och följande beslutas: att samtliga styrelsemedlemmar är 

redaktörer för Qlaras officiella FB-sida. Karin Aleby och Ingrid Brink tilldelas dessutom en ständig 

administratörsroll tills annat beslutas. Styrelsen enas om att dessa personer har rätt att göra inlägg om 

nätverkets gemensamma aktiviteter på Qlaras officiella Fb-sida. Enskilda medlemmars aktiviteter 

hänvisas till Qlara Blickar. 

§5   Ekonomi 

Carin Å. rapporterar att byte av bank skulle innebära en betydligt högre årsavgift. Hon bedömde att det 

inte var värt den ökade kostnaden med bankbyte. Styrelsen beslutar därför att Qlara behåller samma 

bank som tidigare.    

§6   Medlemsavisering  

De senaste åren har faktura med medlems- plus serviceavgift skickats ut till medlemmarna som pdf via 

Nyhetsbrevet plus påminnelser på Qlara Blickar. Många medlemmar har inte uppmärksammat fakturan 

och det har inneburit rätt så mycket efterarbete att påminna alla de medlemmar som vill förnya sitt 

medlemskap men missat att betala. Carin Å. föreslår att vi skickar ut individuella fakturor via e-post. 

Hennes redovisningsprogram kan hantera den rutinen men alla e-postadresser måste läggas in i 

systemet först. Carin Å. erbjuder sig att administrera utskicket för en kostnad av 750.- plus moms. 

Styrelsen som anser att det är bra idé tillstyrker förslaget. 

 

 

 



 

§7   Utvärdering av höstmötet 2016 

Till höstmötet i november kom inte så många medlemmar som tidigare år. Slutsatsen styrelsen drar är 

att det är bättre med endast ett medlemsmöte under hösten. I oktober hölls ett betydligt mer välbesökt 

möte där även icke medlemmar var välkomna. En sammanfattning av resultatet av work-shoppen: 

Business – använda varandras kompetens, våga ta betalt  Professionalitet – våga ta betalt, skriva en 

Qlarabok, Nätverkande – speeddating, lunchmöten, drop-in 

§8   Qlaras årsmöte 

Datum för årsmöte beslutas till fredag den 17 mars. Karin S H informerar Årets Qlara kommitté om 

datumet.  

§9   Frågan från Qulturgruppens ansökan om bidrag till aktiviteter 

Styrelsen beslutade, per capsulam (27/10), att bidra med 100.-/ pers. till julfesten. Samtidigt godkändes 

ett bidrag på 2 400.- till arrangemang på kvinnodagen den 8 mars med Lena Alebo som talare. 

Önskemål från styrelsen att hon vinklar sin berättelse mot historiskt företagsamma kvinnor på 

Österlen. Gruppen fick avslag på sin ansökan om annonspengar i Österlenmagasinet, totalt 3 367.- plus 

moms. Pengarna var avsedda till totalt tre annonser med information om det nya Qlaraforumet Qlara 

framträder-träder fram. Styrelsen föreslår att informationen t. ex. läggs ut på sociala medier och att 

pressmeddelanden skrivs.  

§10  Frukostmöten våren 2017 

Det beslutas att frukostmöten skall hållas måndag den 23/1, tisdag den 14/2, onsdag den 5/4 och 

torsdag den 11/5. Det beslutas att ett Nyhetsbrev skickas ut innan jul  till medlemmarna där 

information om de olika datumen ingår. Lena J. formulerar Nyhetsbrevet. 

§11  Övriga frågor 

Inga övriga frågor kom upp. 

§12  Nästa möte 

Beslutas att nästa möte skall hållas onsdag den 18 januari nästa år. 

§13   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för intresset och ett särskilt tack till Lisa som upplåter sin fina lokal till mötet. 

 

Vid pennan:                                                   Ordförande: 

Lena Johnson                                                 Karin Sverenius Holm 

 

 

 

                                        


