
  Möte 2018:3 
 

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20180530  Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrislund 

Närvarande: Linda Ohlsson, Anette Rydberg, Gaby Gummesson och Kirsten Wexö Olsson  

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3 Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Föregående mötesprotokoll läses upp. Noterar att vi inte vet läget vad gäller hemsidan och att samtliga 

aktiviteter i maj varit lyckade och välbesökta, dock inte av Qlaras medlemmar. 

 

§5. Info från ordförande 

Qlaras mail: Råder osäkerhet ang mail till Qlara och var dessa hamnar. 

Deltagande i aktiviteter: Noterat att vi varit få medlemmar på tex frukostmötet, lyfter denna fråga på nästa 

medlemsmöte. 

Nästa aktivitet är lunchmöte 8 juni. Linda och Gaby kan inte komma. Petra håller i denna. 

 

§6. Ekonomi 

       Ingen information gavs eftersom kassören inte var närvarande. Påtalar vikten av att inte fakturor blir 

liggande utan betalas omgående 

 

§7. Medlemsansökningar: Vi hälsar Ann-Marie Camper välkommen till nätverket. 
 

§8. Kontakt med media. 

Gaby får i uppdrag att under resten av året se till att pressrelease samt uppföljande material levereras till YA 

och ÖM vid Qlaras aktiviteter. Därefter görs en utvärdering 

 

§9. Marknadsföring av Qlara 

Linda kontaktar YA och ÖM i början av augusti för att försöka få en artikel om nätverket och lyfta frågor 

som att alla är välkomna på våra arrangemang (förutom rena medlemsmöten) samt att påpeka att vi inte är 

ultrafeminister. 

Anette tar tag i frågan om en ny presentationsfolder 

Kirsten ser till att vi på alla möten har en låda som går runt med allas visitkort och att dessa visitkort är 

tillgängliga på Friskhuset. 

Linda undersöker möjligheten att göra gemensamma helsidesannonser i tidningarna och att få tidningarna att 

skriva om kvinnliga i nätverk i regionen. 

 

§11. Nästa möte 16 augusti kl 14.30 hos Linda. 

 

 Gärsnäs 201800531 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 


