
Nätverket Qlara 

Mötesprotokoll 
2017-06-26 

§ 1 Mötets öppnande 

Linda Ohlsson öppnade mötet med Qlaras styrelse den 2017-06-26 hos Petra 

på Bokoteket i Skillinge. Följande personer närvarade:  

Linda Olsson 

Kirsten Wexö 

Petra Ariton 

Annette Rydberg 

§ 2  Val av ordförande 

Till mötets ordförande valdes Linda Ohlsson 

§ 3  Val av sekreterare 

Till mötesekreterare valdes Annette Rydberg. 

§ 4 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll. 

Linda Ohlsson läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i 

föreliggande form. 

§ 5 Information från ordförande. 

 Kontakt har tagits med Qlaras bank och möte planeras. 

Lena har kontaktat Ingrid och de ska tillsammans gå igenom den 

informationen Ingrid sparat för att se vad som ska sparas för Qlaras framtida 

behov. 

Linda berättade kort om sitt möte på kommunen och sammanfattade sina 

reflektioner med att det är väldigt bra att Qlara syns, att vi behöver vara än 

mer synliga än vad vi är och att vi kan vara ett bra bollplank för kommunen.   

§ 6 Ekonomi 

 Inga nyheter. 

§ 7 Medlemsansökningar 

Inga nya medlemsansökningar har inkommit. Vi behöver en uppdaterad 

medlemslista. 

§ 8 Qlara bok – hur går det? 

Linda berättade att projektet med en Qlarabok tog sin början med den tidigare 

styrelsen. Nuvarande styrelses arbete med boken bygger vidare på detta.  



Petra har fått in 14 personer som anmält sitt intresse för att medverka i 

skrivandet av Qlaraboken. 

Diskussion kring hur boken skulle kunna marknadsföras. Förslag som kom 

upp var: releasefest, samt få YA, ÖM att skriva om boken samt få Radio 

Kristianstad, Radio Active att prata om den. Boken bör även finnas tillgänglig 

på t ex bibliotek samt turistbyrå. Medlemmarna kan köpa den och ge till 

kunder i marknadsföringssyfte eller sälja. 

Tidsplan: 8 augusti kl. 10-12 - medverkande Qlaror läser varandras texter för 

feedback.  

Vecka 32 skrivretreat kl. 14-17 

Nästföljande vecka deadline, då texterna ska lämnas till Petra. 

Skribenterna kommer att faktureras i augusti. 

Petra berättar att det kommer att finnas hjälpmall men denna måste inte följas. 

Skribenterna bör visualisera målgruppen – den som är på väg att starta eget 

eller precis startat eget. 

Den enda kostnaden som alla måste betala är 1 200 kr + moms. Sedan är det 

frivilligt att köpa böcker. Styrelsen beslutade genom omröstning att Qlara 

subventionerar alla deltagare med 200 kr så kostnaden för medverkande 

Qlaror blir 1 000 kr + moms. Motivering: alla deltagande gör reklam både för 

Qlara och sin egen verksamhet och det tar tid att skriva. Petra la ned sin röst. 

Petra lyfte möjligheten att använda spökskrivare från vårt nätverk, då där finns 

många duktiga skribenter. 

§ 9 Qlara hemsida, FB, blogg: presentation och hur vi går vidare 

Förslag att Qlara.net behålls med inloggning och att en del innehåll får ligga 

kvar där medan annat lyfts över till ny hemsida. Styrelsen arbetar med det och 

målsättningen är att kunna lansera den nya hemsidan under hösten 2017.  

Då ingen uppdatering sker av Twitter och innehållet därmed är inaktuellt, 

beslutades att Twitter läggs vilande, alternativt tas bort.  

§ 10 Enkät till nätverkets medlemmar 

Genomgång av förslag på frågor. Beslutades att de omsluter det styrelsen vill 

få feedback på. Linda ska lägga ut dem till medlemmarna. 

§ 11 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

§ 12 Nästa möte 

 Nästa möte den 2017-08-21 kl 18-20 hos Linda. 



 

§ 13 Mötets avslutande 

Linda Ohlsson förklarade mötet avslutat. 

 

Mötessekreterare:  Annette Rydberg 
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