
                         

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2017-08-31         

Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrishamn 

Närvarande: Linda Ohlsson, Carin Åström, 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 mötesprotokoll 

Protokollet gås igenom och de punkter som inte till fullo har åtgärdats finns med i dagens 

dagordning som enskilda paragrafer. 

§5   Info från ordförande 

Inbjudan från Winnet om ett arrangemang i Landskrona har ordf. redan lagt ut på Qlara 

Blickar. Beslutas att det räcker som information till medlemmarna. 

§6   Ekonomi 

Styrelsen beslutade, per capsulam 2017-07-24, att paviljongen som inköptes för ett antal år 

sedan och som numera förvaras hoppackad hos medlemmen Katarina Bruning skulle säljas 

till, i första hand en medlem i Qlara. Annette fick i uppdrag att skriva text med bifogad bild på 

Qlara Blickar. Priset bestämdes till högstbjudande.  Carin Å. rapporterar att paviljongen nu är 

såld för 500.- och att pengarna har kommit in på Qlaras konto. Carin Å. rapporterar att det 

finns ca 63 000.- på ett konto plus ca 57 000.- på sparkontot.  

 



§7   Medlemsansökningar 

Styrelsen hälsar Jeanette Richert välkommen till nätverket.   

     

§8   Qlara-boken, hur går det? 

Petra redovisar att flera nu lämnat in sina berättelser till boken och hon har skickat ut de 

första fakturorna. Lena J. som tagit på sig uppdraget att skriva om Qlaras historia rapporterar 

att hon beräknar vara klar med skrivandet senast den 2 september. Hjälp med information har 

hon haft av Gaby Gummesson som varit medlem sedan starten och fortfarande är en aktiv 

Qlara. Texten innehåller mycket fakta så Lena uttryckte önskemål om att den helst ska 

användas som informationskälla men att texten bör bearbetas för att göras mer intressant att 

läsa. Dessutom är den ganska lång. Lena får i uppdrag att skicka allt textmaterial till Petra för 

vidarebefordran till redaktören för bearbetning.  Förslag att texten även kan användas som 

bilaga till en ny websida. Eftersom det tycks råda viss osäkerhet kring vissa kostnader för 

boken klargjordes följande: 

Kostnaden för alla Qlaror som medverkar med sin egen berättelse är 1 200.-+moms. Styrelsen 

har beslutat att subventionera den kostnaden med 200.-+moms/medlem. I det beslutet som 

togs vid förra styrelsemötet (se styrelseprotokoll 2017-06-26, §8) deltog inte Petra. Nätverket 

står för kostnaden för historieskrivningen, 1 200.- + moms samt kostnad för redigering. 

Nätverket står också för kostnaderna kring bokens release samt fotografering. Det innebär att 

bokförlaget Ariton står för alla övriga kostnader och att Petras arbete med boken sker helt 

ideellt.   

§9   Qlaras hemsida, FB, blogg, hur går arbetet? 

Hemsida: Vi har ett år på oss innan den nuvarande hemsidan släcks ner. En diskussion följer 

om Qlara ska anlita utomstående krafter för att bygga en ny hemsida eller om den kan tas 

fram inom Nätverket till ett betydligt lägre pris när kompetensen finns bland medlemmarna. 

Linda och Petra får i uppdrag att lägga ner Twitterkontot eftersom det inte är aktivt. Det finns 

tankar på att presentera samtliga Qlaror på Instagram enligt webgruppen som består av Petra  

Linda och Annette. 

§10  Enkät till medlemmarna 

En enkät till medlemmarna är förberedd och det beslutas att Linda skickar ut den omgående 

med 2 veckors svarstid. 

 

 



§11  Övriga frågor 

Riktlinjer för subventionerade föreläsningar. Styrelsen enas om att föreläsningar som inte ges i 

egen regi kan subventioneras till en viss del av deltagaravgiften med följande kriterier: 

Innehållet i  föreläsningen ska handla om företagande, vara utvecklande för företagandet, 

utbildning inom företagandet.   

Ersättning för kostnader av diverse slag som uppkommer vid olika gruppers arrangemang bör 

man ansöka om hos styrelsen innan man genomför aktiviteten.  

Förberedelse höst/medlemsmöte: Beslutas att höstmöte skall hållas torsdag den 26 oktober  

start kl. 18.30 med mingel till 19.00. Senast kl. 21.00 skall mötet avslutas. Linda får i uppdrag 

att boka Café Kagan och att boka en inspirerande föreläsare, helst en kvinna som hemlig gäst. 

Lena får i uppdrag att, på Qlara Blickar, gå ut med en blänkare med datum för mötet.   

§12  Nästa möte 

Beslutas att nästa möte skall hållas torsdag den 12 oktober, kl. 17.00 hos Linda O.  

§13  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

 

 

Sekreterare:                                                     Ordförande: 

Lena Johnson                                                   Linda Ohlsson 

 

   

                             

 

 


