
 

Protokoll från styrelsemöte 090706 på Catrinegården 
 

Närvarande: Viktoria Hansson Jonsson, Margareta Nettelbladt, MaLou Lindholm, Åsa 

Nyström, Lena Johnson och Catrine Hjerdt. 

Ordförande ViktoriaHansson Jonsson och sekreterare Catrine Hjerdt. 

Justerare: Åsa Nyström och MaLou Lindholm. 

§ 1 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lästes upp av Viktoria. Inga ändringar gjordes. 

 

§ 2 Inkommande post 

Ingen inkommande post har inkommit till styrelsen sedan förra mötet.

  

§ 3 LEADERinformation 

Den 15/6 var det informationsmöte för LEADER-medlemmar. MaLou 

meddelade att lokala förändringar/neddragningar ska ske från nyår.  Protokollet i 

sin helhet läggs ut på hemsidan. 

 

§ 4 Ekonomi 

Margareta meddelade att budgeten löper som beräknat. Vi har betalt hyra till 

Sköllen för utbildningstillfället gällande hemsidan. När någon begär in offert för 

något som gäller Qlara ska priset anges inklusive moms då vi ej får dra av 

moms. 

Inspirationsgruppen och styrelsen kan genom Studiefrämjandet få bidrag för 

varje möte som hålls. Margareta kontaktar Ingalill som sköter kontakten med 

Studiefrämjandet.   

§ 5 Hemsidan 

Information utifrån ska bara läggas ut på hemsidan men ”puffas” för i 

nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet kommer det även att informeras om nytt från 

exempelvis mässgruppen samt vart på hemsidan man kan hitta hela 

informationen. 

Enskilda Qlaror ska förutom hemsidan även kunna skicka inbjudningar och 

information om sina verksamheter via mejl till övriga Qlaror.  

§ 6 Inspirationsgruppen 

Höstens planering fortlöper i gruppen. Information läggs ut på kalendariet.  

 



§ 7 Kommande möten 

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

klockan 14.30 på Bonadea. Beslutsmöte 16/9 på Catrinegården samt 2/12 plats 

ej bestämd. Drop in på Bonade klockan 16.30 den 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 .  

 

§ 8 Beslut angående medlemskriterier för Qlara 

1. Medlem ska uppfylla kraven i våra stadgar. 

2. Medlem ska vara solidarisk  med och arbeta för nätverkets mål och riktlinjer. 

Samarbete och etik ska också poängteras. 

3. Medlem ska registrera sig på vår hemsida vilket även syns externt. 

4. Medlem ska ha möjlighet att kunna kommunicera genom vår hemsida då den är 

en viktig kanal för information inom nätverket. 

Nya medlemmar ska bjudas in till ett informationsmöte. Dessa möten ska hållas 

två gånger per år. Ett vårmöte innan årsmötet och ett höstmöte innan mässan. 

Styrelsen står för informationen men andra Qlaror är självklart välkomna. 

Höstens möte blir 24/9 klockan 18.30. 

 

§ 9 Övriga frågor 

Qlara beskeds mentorsprojekt är avslutat. Hemsidan släcks ner och historik 

läggs in på Qlaras hemsida. Avslag för fortsatt projekt från Region Skåne. 

 

Inför varje styrelsemöte ska information från mässgruppen och 

inspirationsgruppen mejlas till Viktoria. 

 

Margareta och MaLou har ett tänkbart Win-win-projekt som går ut på att arbeta 

fram möjligheter för små och medelstora företag att delta i offentlig 

upphandling. Styrelsen beslutade att Qlara kan stå som ägare av projektet men 

att det inte ska belasta Qlaras ekonomi. 

 

 

 

 

 

 


