
Protokoll styrelsemöte 090504 på Bonadea 
 

Närvarande: Viktoria Jonsson, Ingrid Brink, Margareta Nettelbladt, MaLou Lindholm, Åsa 

Nyström och Catrine Hjerdt. 

Ordförande Viktoria Jonsson och sekreterare Catrine Hjerdt. 

§ 1 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lästes upp av Viktoria. Inga ändringar gjordes. 

 

§ 2 Inkommande post 

 Inbjudan har kommit gällande ”Trädgård à la carte”. 

Inbjudan har även kommit till rådgivning från Region Skåne gällande kvinnors 

företagande. Information om medlemsmöte för Leader som hålls i gamla 

rådhuset i Ystad 15/6 klockan 18. Viktoria lägger ut denna information på 

hemsidan. 

 

§ 3 LEADERinformation 

Margareta berättade att alla Qlaror kan bli medlemmar i LEADER som 

privatpersoner eller företagare. Margareta redogjorde kort från LEADERmötet 

med Peter Ohlstenius den 23/4.  Alla Qlaror var välkomna på mötet och sju 

stycken Qlaror närvarade. Peter pratade bland annat om frågor gällande 

sekretess och beslutsgång samt om förprojekt. Protokollet i sin helhet finns på 

forumet. 

 

LAG sammanträder 8/6, 14/9 och 21/11. Inför dessa möten ska 

projektunderlagen vara förankrade hos LEADER samt vara inskickade en 

månad innan sammanträdet. 

 

Den 15/6 är det informationsmöte för LEADERmedlemmar om hur 

LEADERprojekt fungerar. Viktig information; Qlaror som har idéer i 

Leaderanda bör gå. 

 

Styrelsen beslutar från fall till fall om Nätverket Qlara ska vara ägare av projekt.  

 

 

§ 4 Ekonomi 

Margareta meddelade att vi har 15000: - på plusgirot samt 30000: - på 

sparkontot. Deklarationen för föreningen är färdig. 

  

§ 5 Hemsidan 

Tre nya medlemsansökningar har kommit in. Följande beslut togs angående 

hanteringen av nya medlemmar: 1. Administratören meddelar ansökanden om 

att brytdatum för medlemskap är 30/6 och 31/1. 2. Medlemsansvarige förbereder 

det formella godkännandet och skickar detta till styrelsen inför det formella 



beslutet. 3. Styrelsen beslutar om medlemmen antas samt informerar 

vederbörande. Viktoria och Ingrid skriver ett brev som ska skickas ut till nya 

medlemmar. 

 

Till nästa möte ska vi fundera kring kriterierna för medlemskap i Qlara. 

All information till medlemmarna ska gå via hemsidans administratör, Ingrid.  

§ 6 Kommande möten 

 Beslutsmöte 13/5 klockan 18 på Sköllen. Drop in på Bonadea 1/6 klockan 16.30. 

Styrelsen sammanträder 1/6 klockan 18.30 på Bonadea, 6/6 klockan 12 på 

Catrinegården, 24/8 klockan 15 hos MaLou samt 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 klockan 

14.30 på Bonadea. 

 

§ 7 Övriga frågor 

Clara Westman bjuds in till nästa styrelsemöte angående ett eventuellt utbyte 

med andra nätverk. 

 


