
                       

 

 

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2018-01-08 

Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrislund 

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 Ohlsson 

§3   Val av sekreterare 

Till sekreterare väljs Lena Johnson 

§4   Föregående protokoll 

Protokollet gås igenom. Carin Å. och Lena J. påminns om att skicka information om 
kontaktuppgifter på styrelsen till Winnet som inte verkställts.   

§5   Info från ordförande 

- Möte med Winnet angående härskartekniker. Beslutas att ett möte ska hållas under våren, 
gärna under april med temat Härskartekniker. Även ickemedlemmar skall bjudas in.    

- Frukostmöte med kommunen. En förfrågan har inkommit från kommunen med önskemål 
att Qlara ska medverka på ett frukostmöte. Det beslutas att Qlara i samarbete med kommunen 
ska arrangera ett frukostmöte under våren. Linda O. kontaktar kommunens rep. Lars Persson, 
näringslivsutvecklare för att bestämma datum. Tema för mötet ”Nätverkande”. Gärna Qlaror 
klädda i rött, presentation av Nätverket samt ett bord där Qlaror har möjlighet att göra reklam för 
sina företag.  

§6   Ekonomi 

Carin rapporterar att fakturor för medlemskap för 2018 skickats ut till medlemmarna.  

§7   Medlemsansökningar 

Styrelsen hälsar Anna Nederdal välkommen till Nätverket. 

§8   Hemsidan, hur går vi vidare? 

Nätverket är i stort behov av en ny hemsida eftersom den nuvarande kommer att släckas ner 
inom 6 månader. Ingen Qlara har svarat på frågan som gick ut i Nyhetsbrevet i december med en 



förfrågan om att offerera att bygga en ny hemsida. Det beslutas (Petra A. deltar inte i beslutet) att 
anta en offert från Petra A. Den innebär att Nätverket Qlara för summan 18 750.- inkl. moms får 
följande: 

- En ny hemsida byggd i Wordpress enligt struktur beslutad av webbgruppen.   
- Överflyttning av information från den gamla hemsidan till den nya. 
- En artikel om respektive Qlara på den nya webben.    

Beslutet innebär att vi, i Nätverket, kan lansera en helt ny hemsida innan den gamla släcks ner. 
Dessutom kommer medlemmarna att bli presenterade på Facebook och Instagram. En pdf 
sammanställs där alla medlemmar presenteras och som hela nätverket gemensamt kan hjälpa till 
att sprida.  Beslutas att Petra författar ett Nyhetsbrev till medlemmarna med information om de 
aktiviteter som redan beslutats för 2018 inklusive ny hemsida.. 

§9   Att tänka på inför årsmötet 

Det beslutas att årsmötet skall hållas fredag den 16 mars kl. 16.00. Informationen inkluderas i 
Nyhetsbrevet som också ska uppmuntra Qlaror att skicka in motioner till styrelsen. Motionerna 
skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Linda O. informerar på Qlara 
Blickar. Lena J. informerar Årets Qlara kommitté om datum eftersom det är tradition att Å Q fest 
arrangeras i anknytning till årsmötet. Det beslutas att det förslag till lathund till Å Q kommitté 
som Lena J. författat finputsas av Carin Å. för att sedan vidarebefordras till kommittén. Kallelse 
och dagordning ansvarar Lena J. för. Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse ansvarar 
Linda O. för. Det beslutas att under 2018 ska ledorden för Nätverket och dess verksamhet vara 
Nätverkande, Business och Professionalitet.     

§10  Utveckla målen och hur arbetar vi i Qlara samt vad vi vill uppnå under 2018 

Det beslutas att de tre ledorden nätverkande, business och professionalitet fortfarande ska gälla. 
En del aktiviteter knutna kring ledorden har redan genomförts. För 2018 ska styrelsen därför 
arbeta med workshops för att komma fram till hur vi ska jobba vidare med dem samt att få en 
samsyn så att medlemmarna vet att detta är våra ledord.   

 

§11  Övriga frågor 

Vilka bör få boken ”Qlara färdiga gå”? Det beslutas att Simrishamns politiker Karl-Erik Ohlsson 
och Anders Johnsson ska få ett ex. var. Dessutom kommundirektören Diana Olsson, 
utvecklingschef Sofie Bredahl. Näringslivssekreterarna i Tomelillas, Sjöbos och Ystads 
kommuner får också ett ex var. Linda O. åker runt och delar ut böckerna som hon fått av Petra 
A.  Petra A. går även ut med upprop på den slutna gruppen ”Qlara färdiga gå” med frågan om 
det är någon fler de anser ska få boken.  

§12  Nästa möte 

Det beslutas att nästa möte ska hållas måndag den 26 februari kl. 17.30 hos Petra A. i Skillinge.   

§13  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Sekreterare:                                                                             Ordförande: 

Lena Johnson                                                                          Linda Ohlsson 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

                               


