
 
 

 

 

Nätverket Qlara i Simrishamn 

Styrelsemöte 2009-02-06 

Plats: bonadea 

Närvarande: Viktoria Jonsson, Margareta Nettelbladt, Lena Johnso,. Inga lill Högberg, 

Ingrid Brink, Åsa Nyström och Birgitta Molin ( från och till) 

 

§1  Ordförande öppnar mötet. Till justerare utses Viktoria och Lena.  

 

§2  Dagordningen godkännes 

 

§3  Föregående protokoll: u.a 

 

§4 Visionsrunda 2009 

 Ingrid: Nya hemsidan planeras att vara ute i höst. 

 Margareta: ett aktivt Qlara som syns och mer projekt i Qlara 

Lena: positivt med en ny hemsida och någon form av nytt 

marknadsföringsmaterial för Qlara när hemsidan är klar. 

 Birgitta: OST-möten som inspirationskälla i nätverket. Ett stort nätverk på liten yta 

 Åsa: Få in mer miljötänkande i nätverket men också vara internationella. 

 Viktoria: Tror på nya spännande projket. Ser framemot mer praktiska möten för  

 Qlara.  

 

§5 Inkommet mail 

 Viktoria läser upp texten från Susanne ang. Mentorringen. 

 Beslutas att be Susanne skriva ut en tydligare text som medlemmerna får ta del av  

 och höra om intresset. 

 Beslutas att Qlara som nätverk inte kan stå för hela egenkostnaden (8000:-/cirkel). 

 Fråga intresserade om hur mycket de kan satsa. 

 Beslutas att Viktoria går vidare till Susanne med detta. 

 

§6 Projekt 

Beslutas att vi bjuder in ICU Skåne Nutek till ett drop in möte i mars.  

Beslutas att projektet Tösatåget får ligga vilande under 2009, eftersom vi har 

många andra projekt och att det f.n inte finns medlemmar som anmält sitt intresse 

att driva projektet vidare. 

 

§7 Medlemmar 

 Det har tillkommit 5 nya medlemmar och några har dragit sig ur av olika skäl. 

 Betalande medlemmar är vid dagsdatum 43. 

 Vi räknar med att växa ytterligare under 2009. 

 

 



§8 Qlaramässan 

 Marknadsföringen är en stor bit och som måste kosta (vi kan inte räkna med 

bidrag). 

 Ett förslag från styrelsen är att låta resp. ansvarig sitta på sin post i två år och 

sedan byta. Fördelen med detta är, att vi får en kontinuitet i mässarbetet. 

 Följande ansvariga är tillsatta resp vakanta under 2009: 

 Lokal: Friskhuset Sofie 

 Föreläsare: Bitte 

 Marknadsföring: vakant 

 Modevisning: vakant 

 Prova på: Inga Lill 

 Utsmyckning av lokal: vakant 

 En summa på 10.000:- läggs till marknadsföring i budgeten. 

 

§10 Budget 

 Beslutas att i budgeten lägga ”brutet” på de gemensamma projekten hemsidan och  

 mässan. Vi uppdrar åt Cecilia och Ingrid  att till årsmötet redovisa sina visioner om 

detta. 

 Genomgång av 2009 års budget. 

 

§11 Ändringar av Qlaras stadgar 

 Beslutas att föreslå årsmötet att besluta om ändringar i stagarna (enligt Lenas 

förslag). Förslaget om stadgeändringar ska läggas som bilaga till årsmötet. 

 

§12 Hemsidan 

 Ingrid redogör för extra kostnader som kan komma. 

 

§13 Föreningsupprop 

 Beslutas att Lena för Qlaras räkning skriver på föreningsuppropet om föreslagna 

föreningslokaler i f d Jonebergsskolan. 

 Beslutas att vi avstår från fler Qlara Besked just nu. 

 

§14 Inför årsmötet 

 Inför årsmötet ska bla motioner, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse gå 

 ut till medlemmarna. 

 

§15 Nästa möte – Ekonomimöte hos Margareta torsdagen den 26 mars kl. 15.30 

 

§16 Ordförande avslutar mötet 

 

 

Simrishamn 2009-02-22 

 

_______________________________  ________________________________ 
  Birgitta Molin, sekr.     Viktoria Jonsson, ordf. 

 

 

 

____________________________________ 

Lena Jonson, justerare 

 



 

 

 

  

  

 


