
  
 
Verksamhetsberättelse för 2010 
Nätverket Qlara 
  
 
Styrelse: Viktoria Hansson-Jonsson ordförande 
 Lena Johnson v. ordförande 
 Catrine Hjerdt sekreterare 
 Margareta Nettelbladt kassör 
 Ingrid Brink ledamot  
 Katarina Bruning                   ledamot 
 Gunnel Ottersten            ledamot 
 
Under verksamhetsåret har 10 styrelsemöten hållits. 
Medlemsantalet vid årets slut var ca 70 st. 
 
Medlemsmöten 
 
Drop-in möten, första måndagen varje månad med början kl. 16.30. Fram till augusti hade vi 
dessa på Bonadea och därefter har vi varit på Österlens museum. 
Syftet med Drop in är ett informellt tillfälle för Qlarorna och ev. nya Qlaror att mingla, knyta nya 
kontakter och utbyta erfarenheter.  
Men även ett tillfälle att få och delge matnyttig information såväl inom Qlara som utifrån.  
 
Qlaramöten (f.d. beslutsmöten). Dessa har hållits tre gånger under året, då decembermötet 
ställdes in pga snöstorm. 
Det är forum där alla Qlaror kan träffas, diskutera olika frågor samt även fatta beslut som berör 
Qlara. Ett formellt Qlaramöte som protokollförs  
 
Välkomstmöten. Det hölls ett möte i början av året hos Elisabeth i Baskemölla och ett i oktober 
hos Frida i Brantevik. 
Ett tillfälle för nya Qlaror att få lite kunskap om nätverkets historik, upplägg, mötesformer m.m.  
Till välkomstmötena hälsades även ”gammel-Qlaror” välkomna.  
                                                          

*** 
 
 
 
OST-möte 
 



Den 3 maj var det åter dags för ett nytt ”Ostmöte” (Open Space Technology) som denna gång 
hölls hos Jenny på Östangård. 
Som vanligt då Qlaror kommer samman i denna form så sprudlade det av kreativitet och goda 
idéer. Detta resulterade i ett antal arbetsgrupper som presenteras närmare längre fram i 
verksamhetsberättelsen. 
 
Mingel 
 
För sjätte året i rad utsågs Årets Qlara i samband med en Qlarafest som hölls hos Ingalill i 
Mellby. 2009-års Årets Qlara, som då korades, blev Ingrid Brink. 
 
Övriga aktiviteter 
 
Qlara deltog två dagar i Hamngillet som hölls i Simrishamn i början av augusti.  
Syftet med att delta var att presentera såväl nätverket som att ge enskilda Qlaror möjligheten att 
presentera sitt företag med skriftligt material. 
Tyvärr kunde vi konstatera att hamngillet inte blev så välbesökt som arrangörerna räknat med och 
att det inte gav oss så mycket, särskilt inte med tanke på vad det kostade i kvinnokraft. 
 
Den sista augusti hade ”Ha roligt gruppen” tagit initiativ till en heldagsutflykt till Louisiana, 
Danmark. Vi var ca 10 Qlaror som hade en väldigt trevlig dag tillsammans. 
 
I september tog Cecilia G-D emot en grupp företagande kvinnor ”tuff” från Tingsryd. Det innebar 
att flera Qlaror fick besök på sina företag samt att vi samlades till en gemensam middag på 
Östangård.  
En trevlig kväll med mycket nätverkande mellan Tingsryd och Österlen.  
 
I december så stod Qlara som värd för kommunens frukostmöte. Detta hölls på Österlens 
golfklubbslokal i Djupadal. Gunnel Ottersten var moderator och Frida Jönsson, Fridas Grafiska, 
samt Sofie Turse, Friskhuset presenterade sina företag.  
Ett väldigt lyckat möte som vi fick bra feedback på både från kommunen, företagarna och inom 
Qlara samt att det gav två nya medlemmar till vårt nätverk. 
 
Qlara deltar i RRCs dialogmöten i Malmö. (Regionalt ResursCentrum) 
 
Qlara är medlem i: 
 
FRC, (Föreningen Resurs Centrum för kvinnor i Skåne). 
NRC, (Svenska Riksförbundet Nationellt Resurs Centrum för kvinnor). 
Österlen Lyser. 
Ystad-Österlen Leaderförening 
 
 
Qlara finns med som representant i: 
 
Simrishamns kommuns näringslivsråd genom Cecilia Granquist-Dahmén. 



 
I FISK (Företagarna I Simrishamn Kommun) genom 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.  
 
Qlaras arbetsgrupper 
 
Hemsidegruppen 
Hemsidegruppen består av Ingrid Brink (administratör), Lena Johnson, Elisabeth Dahlqvist, Inga 
Lill Högberg och Monica Landin och har träffats ungefär en gång i månaden under året och 
kontinuerligt arbetat med hemsidans utveckling och de behov som har funnits.  
Året 2010 hade som utgångspunkt den enkät som alla medlemmar fick svara på i slutet av 2009. 
Resultatet visade på ett relativt stort missnöje med hemsidan och hur den fungerade. Den 
upplevdes som svårnavigerad och svår att delta aktivt i. 
H-gruppen såg att en förändring återigen var på sin plats. Vi, i samarbete med vårt Webhotell-
företag Ahltorp (utmärkta samarbetspartners!), skapade ett nytt utseende och ett nytt sätt att 
använda hemsidan, med enklare design och mer praktiskt utförande. 
Den nya hemsidan släpptes som en julklapp, den 23 december. 
H-gruppen har arbetat vidare under året för att förbättra medlemmarnas möjligheter att annonsera 
och bedriva marknadsföring om sina företag och verksamheter på hemsidan. 
 
H-gruppen har också sett som sin uppgift att sprida information om hur man använder hemsidan 
men också om IT-teknik i allmänhet. I botten ligger idén att en modern och tidsenlig IT-
inriktning idag är nödvändig för att ett företag ska lyckas. 
I denna anda föreslog H-gruppen att Nätverket Qlara ska ha en företagssida på Facebook (FB) för 
information om våra evenemang, synlig för allmänheten, samt en diskussionsgrupp, synlig endast 
för medlemmar. Detta fick bifall hos styrelsen. Diskussionsgruppen Qlara Blickar skapades i 
slutet av året, där mer än hälften av medlemmarna deltar aktivt i informationsspridning och 
diskussioner.  
Nu finns dessutom FB-grupperna Qlaras styrelse, Årets Qlara-gruppen, HaRoligt-gruppen samt 
H-gruppen (alla fyra synliga endast för medlemmar i resp. grupp). 
H-gruppen har också haft Nätverkets allra första chatmöte via Facebook, där alla medlemmar 
varit uppkopplade samtidigt och därmed haft ett två timmar långt möte medan snöstormen ven 
utanför våra fönster och ingen kunde ta sig någonstans utomhus. 
 
H-gruppen organiserade 4 kostnadsfria infokurser med max 3 deltagare per gång hos hemsidans 
Admin Ingrid Brink. H-gruppen höll också i ett av höstens Drop In-möten där det informerades 
om Facebook, vad det är och hur det används. Deltagandet i dessa kurser har varit lågt och därför 
planeras Teknikforum som ska ersätta info-kurserna där specialkunniga jämte Nätverkets egna 
kunniga ska inbjudas för att informera medlemmarna. 
Projektets delegering för att underlätta för Admin har också satts i rullning under 2010 och 
fortsätter under det kommande året. Detta innebär att H-gruppens medlemmar börjat lära sig 
uppdatera hemsidan. Hittills har Lena Johnson börjat ansvara för Kalendariets uppdatering. 
 
 
Kommunicera Qlara 



Arbetsgruppen Kommunicera Qlara är en av de grupper som startade under våren 2010 som ett 
resultat av OST-mötet den 3 maj 2010. Gruppens uppgift har varit att stärka Qlaras varumärke, 
säkerställa visuell identitet och Qlaras positionering. Arbetsgruppen har bestått av Katarina 
Bruning, sammankallande, Lena Johnsson, Frida Jönsson, Margareta Nettelbladt och Inga-Lill 
Högberg. Gruppen har haft fem möten under året.  
 
Under 2010 har arbetsgruppen haft många diskussioner om varumärket, positionering och visuell 
identitet. Gruppen har på uppdrag av styrelsen tagit fram en presentationsfolder till Hamngillet i 
Simrishamn. Dessutom har gruppen tittat på behov av visuell identitet, viss anpassning av loggan 
för att exempelvis kunna göra den i en betydligt mindre storlek, behovet av en grafisk profil med 
mera. 
 
Kunskapsgruppen 
Under året har Kunskapsgruppen haft ett flertal möten, tagit fram en enkät, genomfört 
undersökningen samt planerat och genomfört en utbildning i ”Konsten att sätta rätt pris”. 
Enkäten är nu klar, 2/3 av Qlarorna har svarat, och vi har fått en mycket positiv respons! 
Medlemmarnas svar innehåller många idéer och förslag som vi nu gör en sammanställning av och 
skickar ut till Qlaras medlemmar för kännedom. Förhoppningsvis leder den till en givande 
diskussion. 
 
Qlaradagen 2011 , arbetsgrupp 
 
Medlemmar: Lena Johnsson, Clara Westman, Birgitta Andersson, Birgitta Söderberg, Anette 
Åberg, Kristin Johansson, Ulla Grûnberger, Gaby Gummesson, Ann-Marie Olsson, Elisabeth 
Dahlqvist, Sanne  Reuter och Monica Landin. 
 
Gruppen har haft fyra möten samt besökt Österlenskolan och Skeppet för att titta på lokaler. 
Österlenskolan är bokad för Qlaradagarna: 17.6.2011 kl 12.00-17.00 18.6 2011 kl 11.00-15.00 
Utskick har gjorts till alla Qlaror med förfrågan om deltagande på Qlaradagarna.  
 
Sanne Reuter har åtagit sig, med stöd av Lena J, att jaga sponsorer . 
Birgitta Söderström anordnar med lotteri vad gäller tillstånd mm. 
Ulla G har tillsammans med Susanne R lagt ett förslag på ett tårtprojekt med syfte att skapa 
uppmärksamhet under våren för Qlaradagen och vårt 10års jubileum. 
Det spännande men krävande arbetet med Qlaradagen fortsätter under våren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HaRoligt-gruppen 



”HaRoligt” har träffats 4 ggr under år 2010.. 
Den 16 maj, 1 juni samt 17 november för att diskutera idéer och genomföranden av roliga 
aktiviteter för Qlarorna. En större aktivitet för sommaren 2011 har det också arbetats med under 
hösten, resan till Bornholm med övernattning. 
Grundtanken är så enkel hantering som möjligt samt att varje enskild deltagare står för sina egna 
kostnader.  
 
Följande aktiviteter har genomförts under året: 
Den 2 augusti klev 8 Qlaror på tåget fr. Simrishamn, Tomelilla och Ystad för att åka till 
grannlandet och gå på Louisiana. Det blev en väldigt lyckad dagstur där vi hade en solig, rolig & 
givande dag tillsammans. 
  
Vinteraktiviteten blev på andra sidan nyåret den 3 januari då Lena Alebo gav en privat visning av 
Österlens museum. Därefter gemensam middag på Bykaren.  
 
Samverkangruppen  
Denna grupp har varit liten med 3 personer som diskuterat samverkansfrågor. Mycket spännande 
och viktigt men efterhand som diskussionerna går så har gruppen kommit fram till att detta ämne 
är något de vill skall genomsyra hela Qlara. Därför har de bestämt att lägga ned själva gruppen 
och istället förmedla sina tankar till övriga grupper. 
Samt med möjlighet att diskutera det vidare tillsammans med andra Qlaror på lämpligt möte. 
Så länge leve samverkan!  
 
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 lade upp fiktiva aktieportföljer på DN:s ekonomisida, 
dessa flyttades sedan över till Privata Affärer. De följs upp vid träffarna och beslut tas om aktier 
skall köpas eller säljas. Dessutom diskuteras ekonomi i största allmänhet. 
 
Det är en glädje att sammanställa Qlaras verksamhetsår 2010 och se hur all denna kvinnokraft 
och kreativitet tar sig en rad spännande uttryck.  
Ser verkligen fram emot Qlaras jubileumsår 2011! 


