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Nätverket Qlara:s verksamhetsberättelse för 2011  
Styrelsen för Nätverket Qlara avger här verksamhetsberättelsen för 2011. 
 
Inledning 
Verksamhetsplanen för 2011 tog upp att styrelsen under året skulle arbete med bland annat att stärka 
Qlaras varumärke, ta fram strategier för intern och extern kommunikation, fortsatt utveckling av webben 
och se möjligheter i sociala medier, utse Året Qlara, drop-in-möten med mera. Styrelsen kan konstatera att 
detta har genomförts och mer information om respektive aktivitet finns i denna verksamhetsberättelse. 
 
På hösten 2001 bestämde sig ett 10-tal kvinnor sig för att de ska bilda ett nätverk för kvinnliga företagare 
på Österlen. Nätverket fick namnet Qlara och en styrgrupp tillsattes. Den 4 april 2002 invigdes nätverket 
och har sedan dess erbjudit en gemenskap för företagsamma kvinnor. Vi beslutade att vi skulle 
uppmärksamma detta under ett jubileumsår som startade på försommaren 2011 med Qlara-dagarna den 
17-18 juni och som sedan skulle pågå fram till och med den 4 april 2012, justerades sedan till den 23 mars. 
Under året har vår vilja varit att inspirera och skapa en ännu bättre gemenskap för Qlaras medlemmar. Vi 
ville ha ökat fokus på företagandet och öka vår närvaro hos allmänheten, politiker och andra viktiga 
opinionsbildare genom att driva företagarfrågor som är viktiga för Qlarorna och näringslivet.  
 
Styrelsens uppfattning är att Qlara ligger högt upp i medvetandet, det är framför allt i våra kontakter med 
kommunen, politiker, Arbetsförmedlingen, näringslivet, allmänheten med flera som vi får detta kvitto. 
Dessutom märker vi också av att det finns ett intresse både av att ha mer kontakt och en önskan om att 
veta mer om vad Qlara gör. 
 
Vi har genomfört flera arrangemang/aktiviteter för att ge bättre möjlighet till kontakter inom nätverket. 
Dessutom har vi skapat grupper på Facebook för att underlätta kommunikationen mellan medlemmarna 
och de är ett komplement till de gängse kanalerna, dvs Qlaras webbsida och e-post. Qlara har dessutom 
fått en egen Facebook-sida samt att vi numera också har ett Twitterkonto. Medlemmarna har under året 
fått kontinuerlig information via nyhetsbrev, Qlaras webbsida och Facebook. 
 
Styrelsen har noterat att vi under par års tid har haft en dalande delaktighet bland medlemmarna. Behoven 
varierar mellan medlemmarna och för att Qlara ska svara upp mot dessa önskemål och för dynamiken i 
nätverket ska behållas behövs det fler medlemmar. Vi vill att Qlara ska ha något att erbjuda dem som har 
fokus på sitt företagande, söker en gemenskap eller som vill ha båda delar. Under 2011 har vi därför haft 
öppet hus för att marknadsföra Qlara och ge information om nätverket.  
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Styrelse och medlemmar 
Under 2011 har följande personer ingått i styrelsen: 
Katarina Bruning, ordförande 
Lena Johnson v. ordförande 
Sanne Reuter, kassör 
Ingrid Brink, ledamot 
Gunnel Ottersten, ledamot 
 
Sanne Reuter avgick ur styrelsen den 10 augusti 2011 på grund av arbetsmässiga och privata skäl. Vid den 
uppkomna situationen hade ordförande Katarina Bruning kontakt med revisor Livia Laks för att 
säkerställa att Qlara inte bröt mot stadgarna om styrelsen enbart bestod av fyra personer. Efter klartecken 
från revisorn har styrelsen bestått av fyra personer. 
 
Under verksamhetsåret har 8 styrelsemöten hållits. Medlemsantalet vid årets slut var drygt 70 stycken. 
 
 
Qlaras medlemskap 
Winnet Sverige 
Ystad-Österlen Leaderförening 
 
 
Medlemsmöten 
Drop-in möte, första måndagen varje månad med början kl. 16.00. Samtliga träffar har varit på Österlens 
Museum förutom Drop-in i juli som vi hade på Östangård, Skillinge. Syftet med Drop-in är ett tillfälle för 
Qlarorna och att träffas, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Men även ett tillfälle att få och delge 
matnyttig information.  
 
Vid två tillfällen, november och december, hade vi öppet hus och inför dessa träffar annonserade vi i 
Österlenmagasinet. Bakgrunden till detta vara dels att styrelsen nåtts av information att nätverket betraktas 
som slutet, dels att attrahera nya medlemmar. Totalt kom ca 35 icke-medlemmar till dessa träffar varav 3 
personer har blivit medlemmar. 
 
Medlemsmöte. På årsmötet 2011 tog vi beslut om att ersätta Qlara-möten med ett Medlemsmöte. Ett 
sådant möte hölls den 14 oktober i Österlens Museums lokaler. Mötets syfte är både att kunna ge 
medlemmar information och fatta beslut i olika frågor vid behov. 
 
 
Qlaras representation 
• I Simrishamns kommuns Näringslivsråd genom Cecilia Granquist-Dahmén. 
• I Företagarna i Simrishamn Kommun, FISK, genom Cecilia Granquist-Dahmén och Lena Johnson. 

FISK är en löst sammansatt paraplyorganisation där de olika företagarföreningarna har möjlighet att 
delta med två representanter var.  

• I Näringslivets utskott för gymnasiefrågor genom Bitte Müller-Hansen  
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Övriga aktiviteter 
Lunch & Learn, genomfördes den 3 maj och 26 augusti på Östangård, Skillinge. Initiativtagare var Frida 
Jönsson och föreläsare Liselott Molander.  
 
Teknikforum arrangerades av Hemsidesgruppen i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan den 15 
maj, Ankaret i Skillinge och 20 november, Österlens Museum. 
 
Den årliga festen ordnades av Qul-gruppen den 17 juni Restaurang Maritim i Simrishamn. En mycket 
trevlig kväll med god mat, underhållning av Anders Granström och roliga tal. 
 
Årets Qlara utsågs för sjunde gången under Qlara-dagarna. Viktoria Hansson-Jonsson blev Årets Qlara 
2010. De som ansvarade denna aktivitet var medlemmarna som tidigare utsetts till Årets Qlara  
 
Sommarfika. Under sommaren hade vi på onsdagar sommarfika på Östangård, Skillinge, för den som 
hade möjlighet och intresse av att träffa Qlaror under sommaren. Vi kan konstatera att det inte var så 
många kom och fikade och att valet av mötesplats inte var optimal geografiskt på grund av lång resväg för 
flera medlemmar. 
 
Inspirationskväll den 29 september på Österlens Museum. Kvällen bestod av två delar, dels en 
uppföljning av projektet Qlara Besked, dels en presentation av Qlaras 5–punktlista. På mötet deltog 
förutom Qlaror, mentorer och adepter även kommunens näringslivsutvecklare, kommunal- och 
oppositionsrådet och samt en representant från FI. Samtliga politiska partier var inbjudna, en del var 
upptagna och andra svarade inte. Kvällens moderator var Gunnel Ottersten. Qlara bjöd på kaffe och 
smörgås. 
 

• Uppföljning av Qlara Besked 
Från projektet deltog adepten Annika Andebark och hennes mentor Lars-Erik Ström, adepten 
Christine Arvidsson samt mentorn Grete Lindh. De berättade bland annat om hur de hade 
upplevt projektet, hur samarbetet mellan adept och mentor hade fungera med mera.  

• Presentation av Qlaras 5-punktslista 
Katarina Bruning presenterade 5-punktslistan som togs fram under vår workshop den 31 augusti. 
Den presenterar vilka områden som Qlara/Qlaror tycker att kommunen bör arbeta med för att 
underlätta företagandet i kommunen. Det blev en bra diskussion och en positiv stämning.  

 
Qlara loppis ordnades den 9 oktober i Margareta Nettelbladts lada i Örum. 8 stycken Qlaror ställde ut. 
Dessutom fanns en fikaservering och solen den strålade. En kanondag. 
 
Företagarfrukost. Qlara var tillsammans med Simrishamns kommun värd för företagarfrukosten den 10 
november i Folkhemmet i Östra Hoby. Frida Jönsson/Gunnel Ottersten och Katrin Rosberg 
presenterade projekten ”Tillväxtrummet” respektive ”Samverkan mellan kvinnor med olika bakgrund”. 
Gunnel Ottersten var mötets moderator. 
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Qlaras arbetsgrupper 
 
Hemsidegruppen 
Hemsidegruppen bestod under 2011 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.  
 
H-gruppen har under 2011 arbetat för att förbättra medlemmarnas möjligheter att annonsera och bedriva 
marknadsföring om sina företag och verksamheter på hemsidan, men också på att sprida information om 
hur man använder hemsidan och om IT-teknik i allmänhet.  
 
Nytt är under länken Interna startsidan där det finns en ruta där Nätverkets välkomnar de tre senaste 
medlemmarna. I februari 2011 startade projektet Månadens Qlaror, där två medlemmar i Qlara får 
möjlighet att presentera sig på en plats stor som en A4-sida varje månad. Deltagarna lottas på H-gruppens 
möten. 
 
FB-gruppen Qlara Blickar hade vid årets slut 52 medlemmar som deltar aktivt i informationsspridning och 
diskussioner. Vi har under 2011 startat FB-gruppen Qlara loppis där de, vid årets slut,  51 medlemmarna 
kan köpa och sälja saker till varandra. 
 
Nu finns dessutom FB-grupperna Qlaras styrelse, Kommunikationsgruppen, Qul-gruppen samt H-
gruppen (alla fyra synliga endast för medlemmar i resp. grupp) och där både organiserade träffar och 
allmänna diskussioner inom dessa arbetsgrupper äger rum. 
 
Under våren organiserades vårt första kostnadsfria Teknikforum på Ankaret i Skillinge. Här fanns 
teknikspecialisterna Robert Eide, Linn Sjöholm och Lukas Korogiannos på plats som kunde hjälpa 
Qlarorna, även de mest professionella, med information om olika saker inom IT-teknik och mobiltelefoni. 
Här fanns också H-gruppens medlemmar som hjälpte till med hemsidans problem samt fikaservering. 
 
Ett 20-tal Qlaror kom på drop-in mötet och fick hjälp. Under hösten 2011 organiserades ännu ett på 
Österlens museum, med specialisterna Robert Eide och Anthony Johnson samt H-gruppen.  
 
Delegeringen av hemsidans arbete för att underlätta för Admin har fortsatt under 2011 och fortsätter 
under det kommande året. Lena Johnson är ansvarig för Kalendariets uppdatering sedan 2012. Monica 
Landin ansvarar sedan 2011för medlemmarnas uppdateringar under länken Våra företagare. 
 
 
Kommunicera Qlara 
Arbetsgruppen Kommunicera Qlara har bestått av Katarina Bruning, sammankallande, Lena Johnsson, 
Frida Jönsson, Margareta Nettelbladt och Inga-Lill Högberg. Gruppen har haft två möten under året. 
Under 2011 tog arbetsgruppen fram en kommunikationsstrategi. På medlemsmötet den 14 oktober gavs 
information om strategin och den finns tillgänglig på Qlaras interna webbsidor.   
 
Under 2011 omarbetades Qlaras informationsfolder samt att gruppen ansvarade för framtagning av 
annonserna i Österlenmagasinet inför öppet hus i november och december. 
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Kunskapsgruppen 
Workshop ordnades av gruppen den 31 augusti i Österlens Museums lokaler. Ansvariga för workshopen 
var Gunnel Ottersten och Katarina Bruning. Workshopen är tänkt att vara en årligen återkommande 
aktivitet. 
 
Workshop genomfördes för att ta reda på vad vi Qlaror behöver för att lättare och bättre kunna driva våra 
företag. Syftet var också att få ökad kunskap om varandras företagande och på sätt bättre kunna stötta och 
tipsa varandra samt få igång en bra diskussion om företagarens villkor.  
 
Vi ville också ta reda på om det fanns hinder hos kommunen som försvårar vardagen som företagare. Det 
som vi kom fram till sammanställdes till en 5-punktslista som vi presenterade för kommunen på vår 
Inspirationskväll den 29 september för att få till stånd en dialog mellan Qlara och kommunen. Qlaras 
representant i Näringslivsrådet, Cecilia Granqvist- Dahmén, driver våra punkter i detta forum. Vår  
5-punktslista fanns också med och diskuterades vid ett seminarium som Simrishamns kommun hade 
tillsammans med Tingsryds kommun. Cecilia deltog vid detta seminarium.  
 
5-punktlistan lever vidare och i slutet augusti har vi en ny workshop för att se om det som vi har på vår 
lista kvarstår och om det finns ytterligare punkter som bör läggas till.  Bilaga 1, 5-punktslistan. Vid vår 
workshop fick dessutom fram olika aktiviteter som Qlara kan arbeta vidare med internt. Bilaga 2, Interna 
listan. 
 
 
Qlaradagarna 2011 
Gruppens medlemmar:  
Monica Landin, samordnare 
Lena Johnsson, kassör och marknadsansvarig 
Elisabeth Dahlqvist, programansvarig 
Birgitta Söderberg, platsansvariga för utställarna och lotteriansvarig 
Sanne Reuter, sponsorsansvarig 
Ulla Grûnberger, tårtansvarig 
Clara Westman, festfixare 
Jane Blomqvist, caféansvariga  
Carin Åström, Gaby Gummesson, Anette Åberg, Ann-Marie Olsson, Birgitta Andersson, 
och Kristin Johansson.  
 
Gruppen har under året haft nio möten samt ett uppföljningsmöte. 
Österlenskolan bokades för Qlaradagarna till den 17 och 18 juni 2011. Restaurang Maritim bokades för 
intern fest för Qlarorna på kvällen den 17 juni.  Som festsamordnare utsågs ”Ha roligt gruppen”. (Numera 
Qul-gruppen). Utskick gjordes till alla Qlaror med förfrågan om deltagande på Qlaradagarna. Uppföljning 
gjordes med personliga mejl till de Qlaror som inte svarat. 
 
En tårttävling utlystes i syfte att skapa en särskild Qlara-tårta. Inbjudan till tävlingen skickades till ca 200 
företag. Trots detta inkom endast ett bidrag, vilket också blev den vinnande tårtan. (Det kan anmärkas att 
tårtan var mycket god och värd sitt pris som utdelades den 17 juni på Österlenskolan). Tårtan serverades 
på Qlaradagarna för de besökare som fyllt i en tipsrad med frågor om utställarnas verksamheter. 
 
Affischer angående tipstävlingen skickades till Qlarorna för vidare spridning. 10 stycken affischer 
plastades in för uppsättning på anslagstavlor. Marknadsföring gjordes även genom helsidesannons i 
Österlenmagasinet, utdelning av upptryckta broschyrer, spridning av affischer samt ”gatupratare” i 
Simrishamn under Qlaradagarna. Digital fotoram inköptes för att visa bilder från olika Qlara–event.  
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Qul-gruppen 
Medlemmar i gruppen: Birgitta Andersson, samordnare, Clara Westman, Monica Landin, Elisabeth 
Dahlqvist och Ann-Marie Olsson Gruppen har haft 7 möten under året 2011. 
 
Den 3 januari träffades 12 Qlaror på Österlens Museum, där Lena Alebo berättade om de gamla sakerna i 
lådorna. Efteråt gick vi till Bykaren och åt en god middag tillsammans. Den 5 april hade vi planerat en 
kväll med Ingeborg Albrechtsson i samma lokal. Hon skulle visa en film om Svalbard, men tyvärr gav hon 
återbud. (Synd, Clara hade köpt 2 burkar honung av bästa sort till henne. ) 
 
Den 17 juni efter Qlara-mässan stängt, samlades vi alla för ett glas champagne och sen gick vi till Maritim 
för att äta middag, och som överraskning kom Anders Granström och underhöll oss.  
 
Den 16 augusti var vi 12 Qlaror som åkte till Bornholm för 2 dagar. Vi reste från Simrishamn, ett 
strålande väder både på sjön och iland. Vi bodde på Släktgården i Allinge. Vi åkte bl a till Gudhjem, där 
några gick av på halva vägen för att besöka konstmuseet, sen gick de över stock och sten till Gudhjem. Vi 
andra åt en god lunch under tiden. Vi hann med lite shopping också. Tillbaka i Allinge fikade vi 
tillsammans, och Ingalill åt nog Bornholms största glass. Vi besökte även Hammershus. Två härliga dagar.  
 
Den 1 december var 9 Qlaror och åt julbord på Hotell Svea. 
 
 
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 träffades med jämna mellanrum och la upp fiktiva aktieportföljer på DN:s ekonomisida, 
dessa flyttades sedan över till Privata Affärer. De följs upp vid träffarna och beslut tas om aktier ska köpas 
eller säljas. Dessutom diskuteras ekonomi i största allmänhet. Det är en glädje att sammanställa Qlaras 
verksamhetsår 2011 och se hur all denna kvinnokraft och kreativitet tar sig en rad spännande uttryck. 
 
 
Projekt 
 
”Samverkan mellan kvinnor med olika bakgrund” 
Projektet beslutades vid årsmötet 2011, Katrin Rosberg hade skickat in en motion. Till projektledare 
utsågs Katrin Rosberg och Cecilia Granqvist-Dahmén har också var engagerad i projektet. Dessutom har 
projektet samverkat med Tillväxtrummet. 
 
Under 2011 påbörjades ett samarbete med Arbetsförmedlingen, formulerades ett förslag på projektplan 
och ett informationsmöte genomfördes på Arbetsförmedlingen om att starta eget - riktat till kvinnor med 
utländsk bakgrund. 176 personer i Simrishamn och Tomelilla kommuner fick inbjudan och 16 personer 
kom till informationen. På förfrågan om intresse för nätverket Qlara kryssade 9 personer och en kom på 
projektets inbjudan till Qlaras Drop-in i november.  
 
”Tillväxtrummet” 
Det här projektet är inte ett Qlara-projekt men har en anknytning till Qlara genom att projektet kom igång 
efter ett möte med Frida Jönsson och Qlaras styrelse och att Gunnel Ottersten i inledningsfasen 
representerade Qlara.  När Gunnel och Frida har träffat företag och myndigheter för att få sponsorer har 
Qlara nämnts varje gång. På vis har Qlara fått ”gratis” värdefull marknadsföring genom Tillväxtrummet.  
Tillväxtrummet efterfrågade mentorer från Qlara och fyra personer ingår numera i projektet. Eftersom 
projektet inte själva hade möjlighet att betala mentorerna beslutades att Qlara sponsrar Tillväxtrummet 
med 10 000 kr och att dessa pengar är öronmärkta för mentorer från Qlara.  
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                         Bilaga 1 

 
 
Qlara, kommunen och företagandet 
 
1.  ”Vi måste våga mötas” 
  
Österlen befolkas dels av människor som är födda och uppvuxna här och med kunskap om bygden, 
traditioner och kulturen, dels nyinflyttade med andra erfarenheter och perspektiv. Detta måste vi 
respektera. Samverkan behövs för att undvika missförstånd, lära av varandra och jobba med 
kunskapsöverföring. Vår önskan är det ska finnas mötesplatser där vi kan föra öppen dialog och på så vis 
bidra till en positiv utveckling. 
 
 
2. ”Vad kan vi hjälpa dig med?” 
 
Vi behöver hjälp av en lösningsorienterad kommun. Entreprenörer är otåliga, som galopphästar i 
startboxen, ostrukturerade och ”doers”. De vill starta direkt och genomföra sina idéer. Här behövs ett 
positivt bemötande typ ” Vad kan vi hjälpa dig med?”, vänta med att tala om lagar och regler, det gör bara 
entreprenörer frustrerade och endera så lägger de ner sin idé eller så flyttar de dit där de kan få hjälp. Vi 
uppmanar inte till lagbrott eller att kommunen ska bryta mot regler.  
 
Konkreta förslag: 
Hälsa alla nya företag välkomna. Tala om vilken service man kan få från kommunen mm. Visar att 
företagen är viktiga för kommunen. Vem man ska kontakta osv. 
 
Företagslots, oberoende förvaltning. En företagare behöver oftast ha kontakt med flera och det inte alltid 
så lätta att hitta rätt. 
 
Våga prova nya sätt och alternativa lösningar. 
 
 
3. ”Det här är vår långsiktiga plan” 
 
Vi önskar en inspirerande och långsikt plan för hur kommunen ser på utveckling och hur vi skapa tillväxt i 
kommunen.  
 
 
4.  Utbildning för att öka kunskapen om upphandlingar, konkret 
 
 
5. Bättre infrastruktur.  
 
Driva frågan om bättre kommunikationer via järnväg och miljövänlig bussar som täcker ett större område 
och snabbt bredband och bra telekommunikation över hela Österlen. 
 
  



	  

8	  

 

 
                Bilaga 2 
 
 
Interna listan 
Qlara arrangerade en workshop den 31 augusti 2011 för att dels diskutera frågan om hur Qlara mer ska 
förknippas med att vara intresserad av företagarfrågor, dels vad kommunen kan göra för att underlätta att 
driva företag i kommunen. Det resulterade i en 5-punktlista som har presenterats för kommunen och vi 
driver dessa punkter i Näringslivsrådet. Listan finns sammanställd i ett separat dokument, se bilaga 1. 
 
Punkterna nedan är en sammanställning av vad vi inom Qlara kan göra för att lära känna varandra bättre 
och få ett ökat företagarfokus i nätverket. Att Qlara ses som ett mer socialt nätverk och inte som ett 
nätverk som engagerar sig i företagarfrågor är signaler som har fångats genom olika kontakter i vår 
omvärld. Qlara ska stå för båda delarna.  
 
Det här kan vi göra: 

1. Prata väl om varandra 
2. Hänvisa till varandra 

3. Följa med varandra på kundbesök 

4. Agera dörröppnare/säljare för varandra 

5. Använda BNI-metodik 

6. Ha någon/några Qlarors visitkort i fickan och försöka skaffa kunder under en period 

7. Faddersystem för nya Qlaror 

8. Fika/äta i meningsfulla (affärsinriktade) one-to-one-möten (förslag 5/år) 

9. Återrapportera till nätverket om goda exempel där vi hjälpt varandra 

10. Etablera ökande kontakter med andra nätverk 

11. Utbilda och stödja varandra att ”stå över” maktspråk/härskartekniker 

12. Stödja varandra att inte inta offerroll – samt uppmuntra även utanför Qlara att inte försvara, 
förklara eller be om ursäkt (Lisa Ekdahls sång om att inte försvara sig utan bara sitta där med 
benen i kors dök upp) 

13. Uppmuntra varandra att kliva ur våra bekvämlighetszoner (citat” hellre lyss till den sträng som 
brast än att aldrig spänna sin båge”) 

14. Stötta varandra i att öka vårt personliga mod! 

15. Utbilda någon/några Qlaror att bli experter på Lagen om offentlig upphandling 

16. Bjuda in kommunen till reflektionsmetodiken 4 frågor för att höra vad kommunen vill och 
identifiera vad Qlara och Qlaror kan bidra med  

 


