
 
 

 

 

Verksamhetsberättelse, Nätverket Qlara 

för år 2009 

 

Styrelse: Viktoria Hansson-Jonsson,    ordförande 

 Lena Johnson,     v. ordförande 

 Catrine Hjerdt,     sekreterare 

 Margareta Nettelbladt,     kassör 

 Ingrid Brink,                           ledamot  

 MaLou Lindholm,                   ledamot 

 Åsa Nyström,                          ledamot 

 

Under verksamhetsåret har 11 styrelsemöten hållits. 

Medlemsantalet vid årets slut var 63 st. 

 

Medlemsmöten 

 

Året började med tre separata möten där OST-metoden användes för att bland Qlarorna ”vaska” 

fram eventuella projekt som kunde gå vidare som ansökan om projektmedel till Leader. Därefter 

hölls ett möte där samtliga förslag som kommit fram diskuterades. 

 

Drop-in möten har under året hållits första måndagen varje månad med början kl. 16.30, plats 

bonadea i Simrishamn. En möjlighet att för Qlaror och ev. nya Qlaror att träffas under lättare 

former utan bestämd dagordning. Men även ett tillfälle att få matnyttig information utifrån. Ett 

exempel är den informationen vi fick på ett av drop-in mötena från IUC (Industriellt 

UtvecklingsCentrum) och deras projekt ”expansiva småföretagare” som är en del av satsningarna 

på kvinnligt företagande. Det var fyra Qlaror som valde att delta i projektet och som nu efter 

avslutat projekt tycker det var meningsfullt och lärorikt. 

 

Beslutsmöten har hållits tre gånger under året, två gånger på Sköllen samt en gång på 

Catrinegården. Ett forum där alla Qlaror kan träffas, diskutera frågor samt även fatta beslut som 

berör Qlara. Ett formellt Qlaramöte. På septembermötet presenterade Catrine, Catrinegården och 

på decembermötet fick vi matnyttig information om EUs betydelse av MaLou.  

 

Välkomstmöte hölls hos Annette Sidemo, Apan&&Klyset, för nya Qlaror då även ”gamla” 

hälsades välkommen.  

                                                         *** 

 

 



Mingel 

 

För femte året i rad utsågs Årets Qlara i samband med en Qlarafest som hölls på 

Tjörnedalagården. 

 

Arrangemang 

 

Qlara anordnade för femte året i rad sin egen mässa på Friskhuset i Simrishamn. Mässan 

arrangerades i samband med Österlen Lyser, Alla helgons dag. 

 

En höstvandring  i gamla Simrishamn arrangerades i oktober. 

 

 

 

 

 

Övriga aktiviteter 

 

 Nätverket Qlara har varit inbjuden och berättat om sin verksamhet på folkpartiets årsmöte i 

Simrishamn, på dialogmöte för ResursCentrum för kvinnor i Skåne i Malmö. Vi var även 

inbjudna som talare i Karlskrona på ett möte som Länsstyrelsen i Blekinge hade arrangerat med 

landshövdingen i spetsen tillsammans med projektledarna i Främja Kvinnors Företagande.  

 

Qlara deltar i RRCs dialogmöten i Malmö. (Regionalt ResursCentrum) 

 

Qlara är medlem i: 

 

FRC, (Föreningen ResursCentrum för kvinnor i Skåne). 

NRC, (Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor). 

Österlen Lyser. 

 

Qlara finns med som representant i: 

 

Kommunens näringslivsråd gnm Cecilia Granquist-Dahmén. 

 

I FISK (Företagarna I Simrishamn Kommun) gnm Cecilia Granquist-Dahmén och Lena Johnson. 

FISK är en löst sammansatt paraplyorganisation där de olika företagarföreningarna har möjlighet 

att delta med två representanter från vardera förening.  

 

Projekt 

 

Win-win,  Ett pilotprojekt för att underlätta för små- och medelstora företag att delta i 

Simrishamns kommuns upphandlingar och därmed bli leverantörer till kommunen. Målsättningen 

var tredelad. Dels att via utbildning ge småföretagare konkreta, praktiska kunskaper i  ´offentlig 

upphandling`, så att de kunde lägga bra och konkurrenskraftiga anbud och därmed öka sina 

ekonomiska möjligheter. Dels genom utbildning öka kommunens tjänstemäns kunskaper om 

småföretagares villkor och därmed anpassa och förenkla kommunens upphandlingsrutiner, när 



det gällde upphandlingar ”av lägre värde” (dvs. under ca 400 000:- exkl moms). En viktig del i 

förverkligandet var en ny, informativ och användarvänlig hemsida om upphandling. Formell 

projektägare  utan ekonomiska eller andra åtaganden skulle Qlara vara. Kommunen var mycket 

positiv och beslut togs i Kommunstyrelsen att stödja projektet med motsvarande drygt 600.000:-. 

 

Eftersom projektets syfte var att stärka näringslivet i Simrishamns Kommun och 

randkommunerna söktes medel från Leader – eftersom Leader har just detta som övergripande 

målsättning. Tyvärr avslog Leaders styrelse (LAG) projektet på märkliga grunder. 

 

 

Hemsidan, som presenterades för allra första gången den 11 mars. Detta föregicks av ett års 

arbete för att undersöka vårt nätverks behov samt att organisera och planera design och struktur 

för den.  

En utökad Hemsidesgrupp startade ett nytt skede i arbetet med hemsida, administration av den. 

Flera sidor förseddes med text som författats av H-gruppen. 

Samtidigt startade informationskurser, två på våren och två på hösten, där våra medlemmar kunde 

ställa frågor och få hjälp med olika moment på hemsidan. Främst gällde det att hjälpa 

medlemmarna så att så många som möjligt kunde lägga in en egen presentation av sin verksamhet 

eller företag på en egen marknadsföringssida. 

Hemsidesgruppen träffades några gånger varje månad och tog där upp de olika problem som dök 

upp på den nya hemsidan. 

Uttrycket ”alla barn i början” gällde även hemsidans första år rent tekniskt. Vårt webbhotell har 

fått göra nya installationer, ändring av program som inte fungerat, buggar i systemet mm. 

Vi har också fått lov att lägga till tjänster, t. ex. ett Forum där vi har möjlighet att diskutera och 

dryfta frågor från vår egen dator. 

I slutet av 2009 utarbetade H-gruppen en enkät där medlemmarna kunde uttrycka sina 

erfarenheter av hemsidan under dess första år. Den enkäten kommer att ligga till grund för 

nödvändiga förändringar av hemsidan under 2010.  

 

Mentorprojektet, som startade under verksamhetsåret 2008 avslutades den 3 juni 2009 på 

Herrestads Boställe. Samtliga politiker från kommunstyrelsen i Tomelilla och Simrishamn hade 

bjudits in. Regionrådet Pia Kinhult inledningstalade. Därefter höll Susanne Thóren, projektledare, 

och Mona Odhnoff Sundström, programansvarig, en presentation av programmet där adepterna 

bl. a. fick berätta vad mentorprogrammet betytt för dem. I oktober hölls en uppföljning av hur 

utvecklingen fortsatt för adepterna.  

Hälften av adepterna fortsatte sin utveckling i mentorringar. Under projekttiden lades grunden för 

många nya affärsidéer.      

 

Börsgruppen  

Den startades efter OST-mötet den 8 februari 2006 och har f.n. följande deltagare: 

Agneta Bergenståhl, Lena Johnson, Ann-Mari Louison och Clara Westman. 

 

Gruppen träffas med jämna mellanrum och har lagt upp fiktiva aktieportföljer på DN:s 

ekonomisida. De följs upp vid träffarna och beslut tas om aktier skall köpas eller säljas. 

Dessutom diskuteras ekonomi i största allmänhet. 

 

 


