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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket 

Qlara.  

Datum: 20180424   Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrislund 

Närvarande: Linda Ohlsson, Petra Ariton, och Gaby Gummesson. Kirsten Wexö Olsson 

deltog via telefon i vissa beslutsfrågor 

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3 Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Föregående mötesprotokoll läses upp 

 

§5. Info från ordförande 

Info från kommunens möte: Qlara är nu representerade genom Linda i den 

lilla arbetsgrupp som utsetts för att arbeta med frågor kring utökat samarbete mellan 

näringsliv och kommun. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är Sofie Bredahl och Lars 

Persson från kommunen, Thomas Beranek, Företagarna, Maria Hammenberg, Tillväxt Syd, 

Morgan Ristmägi, repr byggentrepenörer, Anders Nyman, Skillinge företagarförening, Anja 

Lykke Persson, Gunnarshög, Hammenhögs byalag  

 

Önskemål om ny arbetsfördelning, se paragraf 9 

 

§6. Ekonomi 

       Ingen information gavs eftersom kassören inte var närvarande.  

Vi diskuterade hanteringen av medlemavgifter eftersom förra kassören påtalat att detta var 

tungrott.Vi beslutade att max en påminnelse om medlemsavgift skickas ut till medlemmar av 

kassören, därefter kontaktas de personligen av Anette efter att kassör informerat om vilka som 

inte betalt 

 

§7. Vi hälsar  AnnHelen Bizzozero välkommen till nätverket. 
 

§8. Föreläsningskväll Härskartekniker 20180426 

       Finns platser kvar, fler bjuds in i eftermiddag. Linda stämmer av med Winnet och 

beställer fika på Cafe Kagan som Petra och Dennis hämtar före kl 18.00 tillsammans med 

roll-ups och standar. Gaby vaktar dörren på Museet från kl 18.00 

. 

§9. Medlemsansökningar och ansvarsområden. 

Det beslutades att dela upp ansvarsområde enligt följande:  

Sekreterare Gaby  

Kassör Gundula  

Webansvarig Petra  

Ansvar för medlemsansökningar och register Anette  

Materialansvarig Kirsten  
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Vi diskuterade också arbetsgången vid medlemsansökan och kom fram till följande:  

* Godkännande av styrelsen via styrelsens FB grupp så vi kan agera mer aktivt och inte 

behöver vänta på kommande möte.   
* Anette hälsar nya medlemmen välkommen och meddelar bankgironummer för 

medlemsavgift  

* Kassör meddelar Anette när avgift är betald varpå Anette bjuder in och hälsar välkommen 

på Qlara blickar.  

 

§10 Övriga frågor: 

 

Frukostmöte 

Alla Qlaror uppmanas att komma och ta med sig minst en gäst. Målsättningen är att många 

fler företagare ska komma än vanligt. Alla Qlaror som är där får dessutom möjlighet att lägga 

fram sitt marknadsföringsmaterial. 

Arbetsfördelning : 

Linda hälsar välkomna och presenterar Qlara 

Petra gör en teambuildning övning 

Linda presenterar ett mingelbingo 

Gaby gör en 4-hörn övning i syfte att få fram önskemål om framtida mötesformer 

Linda avslutar och tackar för visat intresse 

 

Medlemsmöte 

Gaby undersöker Christin Fajerssons förslag att segla med Sarpen och om ett medlemsmöte 

kan läggas i anslutning till detta. 

 

Hemsidan 

Ny hemsida klar i maj, gamla släcks i juni. Petra uppmanar alla att uppdatera sina 

presentationer 

  

§11. Nästa möte 17 eller 30 maj, beslut via FB  

 

 Gärsnäs 20180425 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

 

Justeras: …………………………….   ……………………………  

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 

 


