
 

 

 

                      

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2017-05-17 

Plats:   Hemma hos Lena Johnson i Brantevik 

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

Lena Johnson 

 

§1   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2   Val av ordförande 

Till mötets ordförande väljs Linda O. 

§3   Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare väljs Lena J.      

§4   Föregående protokoll 

Protokollet gås igenom.   

§5   Ekonomi 

Inför byte till Handelsbanken. Beslutas att Carin Åström (580507-8929) och Linda Ohlsson (770303-

3527) var för sig, har rätt att öppna konton på Handelsbanken med tillhörande bankgiro samt avsluta 

samtliga engagemang i Nordea som Nätverket Qlara har. Carin Åström och Linda Ohlsson, var för sig, 

har teckningsrätt till de nya konton som upprättas i Handelsbanken, samt rätt att teckna fullmakt med 

full förfoganderätt. 

Carin Å. rapporterar att det råder viss oklarhet om hur Qlarafestens utgifter/inkomster skall redovisas. 

Beslutas att Lena J. skriver ett förslag till lathund som hjälp till Årets Qlarakommitté. Förslaget ska 

sedan  godkännas av styrelsen.         

§6   Medlemsansökningar 

Inga nya ansökningar har kommit in.  Beslutas att Carin Å. skickar en uppdaterad medlemslista till 

samtliga i styrelsen.  



 

 

 

§7   Qlara bok. Hur går planerna och hur går vi vidare 

Beslutas att gå vidare med planerna om en Qlara bok. Kostnad: ca 1 200.- plus moms för varje 

deltagande Qlara. Den summan inkluderar redaktör samt marknadsföring. Kostnad ca 100.-/bok. 

Beslutas att Nätverket Qlara också ska stå för den del av kostnaden som gäller information/historia om 

Nätverket.  Datum för informationsmöte och workshops beslutas. Öppet hus 3 juni kl. 12-17 på 

Skillinge Bokotek. Den 7 juni kl. 15-17 workshop, Skillinge Bokotek. Den 18 juni kl. 11-13 workshop, 

Skillinge Bokotek.  Beslutas att Petra A. skriver en inbjudan till alla Qlaror som går ut på Qlara Blickar. 

Lena J. skickar ut samma information via Nyhetsbrevet som når medlemmarna via e-post.  

§8   Qlaras hemsida, FB, blogg 

Hemsidan: Beslutas att Lena J. tar kontakt med Ingrid B. och går igenom det material hon har som 

bör arkiveras/sparas.  

FB: Beslutas att styrelsemedlemmarna presenterar sig på Qlaras offentliga FB. Sedan kommer styrelsen 

även att starta en presentation av varje medlem. Mer info om hur medlemmarna ska presenteras 

kommer längre fram.  

Blogg: Beslutas att den kommer att startas när en ny hemsida är klar och igång. 

§9   Enkät till medlemmarna 

Beslutas att Linda O. föreslår några frågor till enkäten som övriga styrelsemedlemmar får ta ställning 

till.  

§10  Övriga frågor 

Linda O. rapporterar att det kommit en inbjudan från Winnet om en kostnadsfri bussresa den 30 maj 

med sista anmälningsdag den 19 maj. Beslutas att Linda lägger ut infon på Qlara Blickar.    

§11  Nästa möte 

Beslutas att nästa möte skall hållas måndag den 26 juni, kl 18 – 20, lokal Bokoteket i Skillinge. 

 

Sekreterare:                                                                               Ordförande: 

 

Lena Johnson                                                                             Linda Ohlsson 

 

                             


