
                             

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2017-12-05 

Plats:  Hos Linda Ohlsson, Simrislund 

Närvarande: Linda Ohlsson, Petra Ariton, Carin Åström 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. Inga frågor öppna.        

§5   Info från ordförande 

Linda O. rapporterar från mötet med mingel i Trelleborg som arrangerades av Winnet. Gaby 
Gummesson och Linda O. representerade Qlara. Fokus låg på att berätta om hur vi, i Qlara, jobbar 
med verksamhetsnyttan mellan våra medlemmar. Samtidigt informerade de om bokprojektet ”Qlara 
färdiga gå”. Förslag att Qlara ska stå som arrangör till ett möte med Winnet till våren. Winnet bjuder in 
till ett möte i Malmö den 19 dec. i Malmö. Linda kommer att besöka mötet och det beslutas att Linda 
lägger ut infon på Qlara Blickar eftersom alla Qlaror är välkomna. Linda rapporterar från kommunens 
frukostmöte. En förfrågan från Lars Persson, näringslivsutvecklare i Simrishamn kommun om Qlara 
har möjlighet att stå som arrangör till frukostmöte i samarbete med kommunen. Beslutas att det vore 
möjligt att göra till våren. 

§6   Ekonomi 

Carin Å. rapporterar att vi gått back ca 10 tkr. Det finns drygt 100tkr på bankkonton. Den slutgiltiga 
ekonomiska rapporten från Årets Qlara kommitté är inte klar. Carin tar upp frågan med revisorn så att 
allt blir klart inför årsmötet. Lena J. rapporterar att hon gjort vissa ändringar på lathunden som ska vara 
till hjälp för Årets Qlara kommittén. Beslutas att Lena skickar ut förslaget till övriga styrelsemedlemmar 
för kommentarer.  

 



§7   Medlemsansökningar 

Sara Aurora Waters hälsas välkommen tillbaka till Qlara. 

§8   Qlaraboken, releasefest 

Detaljerna kring releasefesten den 11 dec. gås igenom. Lena J. står för all inhandling, ansvarar för 
möbleringen i lokalen i rådhuset i Simrishamn och tar med sig roll-ups, standar och bildramen med 
rullande bilder. Linda har ansvaret för paneldebatten där representanter för olika föreningar plus 
kommunen är inbjudna. Gunnel Ottersten har accepterat att vara moderator.                
Programpunkter: 18-18.20 Dörrarna öppnas, de 50 första besökare får en goodie bag, mingel.                                                      
18.20 Linda O. hälsar alla välkomna. Petra A. berättar om boken. 18.25 sång- och musikunderhållning 
av Emelie Tronje. Det beslutas att hon ska ersättas med 2 000.- för sitt uppträdande. Det är gaget hon 
normalt tar. 18.35 paneldebatt med representanter från Qlara, Nyföretagarcentrum, Winnet, 
Köpmannaföreningen och kommunen som Gunnel O. leder. Beslutas att följande frågor ska tas upp:  

- Vad är marknadsföring för dig? 
- Vad fick dig att ta steget och starta företag? Följdfråga, vilken hjälp finns det att få? 

(Nätverkande?) 
- Hur tänker du på företagandet i framtiden? 

19.20-19.25 Avtackning, signering och försäljning av boken, mingel till musik i bakgrunden. 

20.00 Stängs dörrarna och vi har en timme på oss att packa ihop och städa efter oss. 

Petra A. informerar att för de som medverkat till boken samt styrelsen är priset 100.- till Qlaror 135.- 
på releasen säljs den för 150.- och hos Adlibris kommer den att kosta 192.-  

§9   Övriga frågor 

Winnet har begärt kontaktuppgifter på styrelsen. Beslutas att Carin Å. och Lena J. kollar upp vad som 
ska göras. Qlara är i stort behov av en ny hemsida då stora delar av den gamla kommer släckas ned. Det 
beslutas att styrelsen ska gå ut med ett Nyhetsbrev strax efter bokreleasen som förutom en julhälsning 
från styrelsen även ska innehålla en offertförfrågan med en specifikation bland Qlarorna om 
tillverkning av en helt ny hemsida. Deadline för svar ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 dec.  

§10  Nästa möte 

Beslutas att nästa möte skall hållas måndag den 8 januari 2018, kl. 17.30 – 19.30 hemma hos Linda. 

§11  Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

Sekreterare:                                                                       Ordförande: 

Lena Johnson                                                                     Linda Ohlsson 

 

   

                                 


