
 

Protokoll från styrelsemöte 090907 på Bonadea 
 

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

Nyström 

Ordförande & sekreterare: ViktoriaHansson Jonsson. 

Justerare: MaLou Lindholm. 

§ 1 Föregående protokoll 

 Protokoll från 090706 lästes upp av Viktoria. Inga ändringar gjordes. 

                      Protokoll från 090824 lästes upp av Margareta. Tillägg under § 3, styrelsen           

                      fattar beslut om nya Qlaramedlemmar vid nästa styrelsemöte. 

§ 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 kan läsas på Leader Ystad-Österlens hemsida. 

 

§ 4 Ekonomi 

Margareta meddelade att budgeten löper som beräknat. Det börjar komma in 

pengar från lotteriförsäljningen. 

Tydliggörande: När någon begär in offert för något som gäller Qlara ska priset 

anges inklusive moms då vi ej får dra av moms. 

Styrelsen godkänner att körersättning utbetalas då Clara Westman & Margareta 

ska till Karlskrona. De är inbjudna för att  berätta  om vårt nätverk för 

resurscentras, kommunalråd mfl. 

§5             WinWin 

MaLou redogjorde för dagsläget för WinWin- projektet. 

Projektet har fått stort    stöd i kommunen.  Margareta och 

MaLou har föredragit det för kommunalrådet Christer Akej, 

kommunchefen Staffan Tellman och näringslivschefen Lars 

Persson dessutom för kommunen beredningsutskott samt på 

kommunens näringslivsrådsmöte. Samtliga har varit mycket 

intresserade och positiva. Även kommunens verksamhetschefer 

har uttryckt sitt stöd för projektet. 



Kommunstyrelsen fattade den 9.9 -09 formellt beslut att delta i 

enlighet med projektbeskrivningen. Nu återstår att se vad LAG 

beslutar. 

§ 6 Inspirationsgruppen 

Inspirationsgruppen behöver ytterligare en eller två personer samt idéer från 

Qlarorna = en idébank.  

Vi tar upp detta ikväll på drop in, den 16/9 på beslutsmötet, den 24/9 på 

Välkomstmötet samt i forumet på Qlaras hemsida. 

§ 7 Kommande möten 

Styrelsen  den 5/10, 2/11, 7/12 klockan 14.30 på Bonadea. 

 Beslutsmöte 16/9 på Catrinegården samt 2/12 plats ej bestämd.  

Välkomstmöte för nya Qlaror då även ”gamlingar” hälsas varmt Välkomna!  

Vi ses då hos Qlaran Anette Sidemo på ”Apan & Klyset” i Vik.  

Drop in på Bonadea klockan 16.30 den 5/10, 2/11, 7/12 .  

 

§ 8 Nya Medlemmar 

Det är sex kvinnor som sökt medlemskap i vårt nätverk. 

Styrelsen beslöt att hälsa samtliga Välkomna som medlemmar. De kommer att 

få ett Välkomstbrev i slutet av denna vecka samt inbjudan till Välkomstmötet 

den 24/9. 

 

§ 9 Övriga frågor 

Genomgång och förberedelser för såväl beslutsmötet den 16/9 som 

Välkomstmötet den 24/9. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Viktoria Hansson Jonsson, ordförande & sekreterare                       

 

MaLou Lindholm, justerare 

 

 


