
 
 

 

 

Styrelsemöte den 5 oktober 2009 på bonadea, Simrishamn 

 

Närvarande: Viktoria Hansson-Jonsson 

  Ingrid Brink 

  Margareta Nettelbladt 

  Åsa Nyström 

  MaLou Lindholm 

  Lena Johnson 

 

Först en runda där var och en berättade om vad som är på gång. 

 

1. Ordförande Viktoria öppnade mötet. Åsa utsågs till mötessekreterare och  

Ingrid till justerare. 

 

2. Korrigering av förra mötets protokoll: LEADER:s protokoll läses på LEADER:s  

egen hemsida. 

 

3. Inspirationsgruppen: fler medlemmar behövs i gruppen.  

Styrelsen hade frågor kring inbjudan till stadsvandringen men tycker i övrigt att 

aktiviteten verkar intressant.  

Man tyckte inte det kom fram tydligt för vem vandringen var avsedd? Inte heller vilka 

som är arrangörerna? 

Ev. en budget för inspirationsgruppen? Planering för 2010 års aktiviteter behöver komma 

in före nyår. 

 

4. Rapporter: Välkomstmötet som hölls under hösten anses vara lyckat. Flera av 

de nya medlemmarna kom men även bland ”gamla” Qlaror var intresset gott. 

Clara Westman och Margareta Nettelbladt var inbjuda till Karlskrona för att 

berätta om Qlara och rapporterar att det blev lyckat. 

 

5. Projekt win-win: Ansökan fick avslag på LEADER-mötet med motiveringen att 

kommunen skall sköta upphandlingar. Det finns ett nystartat samarbetskoncept  

mellan kommunerna i den här frågan. Margareta och Malou arbetar vidare med 

projektansökan. 

 

6. Inbetalning av avgift för nya medlemmar. När styrelsen godkänt ansökan om 

medlemskap skickar Admin information som bl. a. innehåller betalnings- 

underlag på antingen helårs- eller halvårsavgift att betalas. Avgiften skall betalas inom 30 



dagar. När den är erlagd läggs medlemmen in i register på hemsidan och får samtidigt ett 

välkomstmail med sina inloggningsuppgufter. Med dessa kan den nya medlemmen nu 

logga in på Qlaras interna sidor på hemsidan och är härmed fullgod medlem. 

 

7. Ekonomi. Vi ligger på plus. Läget gott. 

 

8. Nästa styrelsemöte:  OBS! datum ändrat från den 3 nov. till den 18 nov. i S:t Olofs 

Medborgarhus. Ingrid och Åsa sköter bokning. 

 

Åsa Nyström, sekr.                                         

Viktoria Hansson-Jonsson, ordf. 

Ingrid Brink, justerare 

                                                                                                                             


