
                                

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte den 19 april 2017 

Närvarande:  Linda Ohlsson, Annette Rydberg, Carin Åström, Kirsten Wexö Olsson, Petra Ariton och 

Lena Johnson 

Plats:  hemma hos Linda Ohlsson i Simrislund 

 

§1   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2   Val av ordförande 

Till mötets ordförande utses Linda Ohlsson 

§3   Val av sekreterare 

Till sekreterare utses Lena Johnson 

§4   Föregående protokoll 

Föregående protokoll, som hölls direkt efter årsmötet och där styrelsen konstituerade sig utsågs ingen 

vice ordförande. Det beslutas att styrelsen fortsätter sitt arbete utan att utse en vice ordf.  

§5   Ekonomi 

Carin redogör för ekonomin. 51 medlemmar har betalat in avgiften för 2017. Totalt finns tillgångar på 

bankkonton på ca 124 000.-. Önskemål om byte av bank till Handelsbanken beviljas. Det beslutas 

också att Carin Åström, kassör och Linda Ohlsson, ordförande får teckningsrätt. 

§6   Medlemsansökningar 

Karin Eberhardt Grönvall hälsas välkommen till Qlara. 

§7   Utveckla verksamhetsplanen utifrån nya styrelsens tankar 

Tankar och idéer kring verksamhetsplanen som beslutades om på årsmötet diskuterades. Styrelsen är 

enig om att Qlara ska bli bättre på att utåt kommunicera vad Nätverket står för.  

§8   Qlarabok 

Petra redogör för sina idéer kring att skapa en Qlarabok. Boken ska innehålla en kort historik men 

fokusera på berättelser kring medlemmarnas olika verksamheter.  Qlarorna bjuds in till 2 workshops där 

innehållet i boken arbetas fram. Styrelsen ställer sig positiv till idéen och Petra får tillsammans med 

Carin i uppdrag att skissa på projektet och återkomma med ett kostnadsförslag. 



§9   Qlaras hemsida, blogg 

Petra som på årsmötet tog på sig ansvaret för Qlaras webb behöver få fler personer som hjälper till. 

Det beslutas att Petra i första hand går ut med ett upprop på Qlara blickar. Tankar om ev. ny hemsida 

med en blogg diskuteras.  

§10  Övriga frågor 

Nya medlemsansökningar. Det beslutas att medlemsansökningar går till Linda. Lena får i uppdrag att 

se till att e-postadressen på Qlaras hemsida länkas till Linda.  

 Styrelsens e-postadresser. Lena får i uppdrag att skicka ut alla styrelsemedlemmarnas e-postadresser 

till styrelsen. 

Kommunens fritidsguide. I den tryckta broschyren som ges ut av kommunen finns Nätverket Qlara 

med men med inaktuella uppgifter. Kommunen har sedan sept. 2016 ett digitalt system där  

föreningarna själva ska hålla sina uppgifter uppdaterade.  För att kunna göra det behövs 

inloggningsuppgifter. Lena får i uppdrag att kontakta kommunen för information om hur vi kan få tag 

på inloggningsuppgifterna. 

§11  Nästa möte 

Det beslutas att nästa möte skall hållas den 15 maj, kl. 14.30 hos Lena i Brantevik. 

§12  Mötets avslutande 

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

 

Vid pennan:                                                        Ordförande: 

Lena Johnson                                                        Linda Ohlsson                  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                     


