
                        

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2017-10-12 

Plats:   Hos Linda Ohlsson, Simrishamn 

Närvarande:  Linda Ohlsson, Annette Rydberg, Lena Johnson och Petra Ariton via telefon 

 

§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 

Ett pågående projekt, §9 Qlaras hemsida, där arbetsgruppen fortsätter att se över kostnaden för en 

helt ny hemsida. I övrigt inga fler kommentarer. 

§5   Info från ordförande 

Winnet har kontaktat Linda för att de vill arrangera ett möte tillsammans med oss. Vi föreslår en träff 

här i Simrishamn till våren. Under hösten kommer Winnet att anordna ett möte i Trelleborg. Det 

finns ett önskemål att Linda plus en till från styrelsen ska närvara på det mötet för att informera om 

projektet med Qlaraboken. Beslutar att Linda och Petra ska delta på mötet om de har möjlighet.  

Linda informerar om frukostmötet som arrangeras tillsammans med Ungsluss och 

Nyföretagarcentrum på café Kagan, fredag den 13 oktober.     

§6   Ekonomi 

Inget nytt från kassören. 

§7   Medlemsansökningar 

Inga nya ansökningar rapporteras. 

§8   Qlaraboken, releasefest 

Idéer om aktiviteter kring releasefesten diskuteras. Preliminär tidpunkt bestäms till v.49 förutsatt 

förstås att boken är klar. Linda får i uppdrag att kontakta Lars Persson, näringslivsutvecklare i 



kommunen för att bekräfta möjligheten att få låna rådhusets lokal för ändamålet, kostnadsfritt.  

Annette undersöker möjligheten att ta fram en enkel folder som presenterar Nätverket.  

§9   Enkät till medlemmarna 

Linda går igenom alla de svar med kommentarer och förslag som inkommit. Det beslutas att Linda 

skriver ner infon som Annette tar med sig till höstmötet för redovisning. 

§10  Höstmötet 

Det beslutas att Lena skriver ut kallelsen med dagordning som sedan Petra vidarebefordrar till 

Qlarorna. Linda kontaktar Lisa (Kagan) för att bekräfta beställningen av snittar, beställa kaffe med en 

liten go’bit. Lena inhandlar blombukett som tack till föreläsaren, alkoholfri dryck samt engångsglas. 

Eftersom Linda inte har möjlighet att delta beslutas att Petra hälsar alla välkomna och introducerar 

den hemliga gästen. Om inte andra förslag ges tar Annette på sig ordförandeskapet och Lena 

sekreterare jobbet.  Carin redogör för Nätverkets ekonomi. 

§11  Övriga frågor 

Qulturgruppen begär ekonomiskt stöd till Qlaras julfest på Sjöbacka. Sjöbackas pris för julbuffén är 

350.-/deltagare. Gruppen begär ett stöd på 150.- person. Styrelsen bifaller gruppens begäran. 

Qulturgruppen begär 1 500.- som arvode till Lena Alebo. Lena A. är engagerad för att fortsätta sin 

berättelse om viktiga kvinnor i vår kommun genom historien på den internationella kvinnodagen 8 

mars 2018.  Det kommer att äga rum på Österlens Museum där lokalen är gratis för oss. Styrelsen 

bifaller gruppens begäran på summan 1 500.- och uttrycker sin tacksamhet över gruppens aktiviteter.  

§12  Nästa möte 

Beslutas att nästa möte skall hållas måndag den 30 oktober, kl. 17.00 hos Lena i Brantevik. Viktig 

punkt på dagordningen blir då arrangemang krig bokreleasen. 

§13  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Sekreterare:                                                                           Ordförande: 

Lena Johnson                                                                         Linda Ohlsson 

  

 

 

  

 

 



 

 

    

 

 

 

 

                                             


