
 

Nätverket Qlaras verksamhetsberättelse för 2016 
Styrelsen för Nätverket Qlara avger här verksamhetsberättelsen för 2016.  
 
Inledning  
Under året har nätverket haft olika träffar för att ge medlemmarna möjlighet att träffas och lära 
känna varandra samt diskutera olika företagsrelaterade frågor. Det har varit Drop-in, 
frukostmöten, medlemsmöte, workshops m.m. Dessutom har vi gjort gemensamma aktiviteter 
som Qulturgruppen har arrangerat. Det har varit också mycket aktivitet i gruppen Qlara Blickar 
på Facebook, ett bra sätt att hålla kontakt, förmedla tips, information m.m. 
 
Qlaras medlemmar har fått information om nätverkets aktiviteter och annat intressant via 
Qlaras webbsida, Qlara Blickar och regelbundna nyhetsbrev.  
 
Qlara fortsätter att engagera sig i det lokala näringslivet och har goda relationer med både 
näringslivssekreterare och kommundirektör.  
 
Under året har de Qlaror som så önskat deltagit i lunchträffar där medlemmarna lottats ihop i 
grupper om fyra. Vissa av grupperna har sedan fortsatt att träffas och i vissa fall utökats med nya 
qlaror. Detta är en vidareutveckling av Ylva Stockelbergs populära initiativ till lunchträffar 
under 2015. 
 
Det finns intressegrupper inom nätverket som träffas med olika regelbundenhet. Medlemmarna 
i grupperna är ofta inom samma bransch och har inlett olika samarbeten.  
 
Medlemmarna har under året erbjudits subventionerat pris på föreläsingen ”Bli berörd” i Ystad.  
 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2016/2017 var 58 medlemmar.  
 
Styrelsen  
Under 2016 har följande personer ingått i styrelsen:  

-  Karin Sverenius Holm, ordförande  

- Lisa Vinberg, vice ordförande  

-  Lena Johnson, sekreterare  

- Carin Åström, kassör  

-  Karin Aleby, ledamot  

- Linda Ohlsson, ledamot  
 
Under verksamhetsåret har 7 styrelsemöten hållits. 
 
Qlaras medlemskap  

- Winnet Skåne (innehåller 13 kvinnliga nätverk i södra Sverige) - en ideell organisation 
med nätverkande kvinnor som metod i deras arbete. Målet är att synliggöra och öka 
kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.  
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Medlemsträffar  
Årsmöte med Årets Qlarafest 
Årsmöte med efterföljande Årets Qlarafest hölls den 1 april på restaurang Måns Byckare, som 
drivs av qlaran Camilla Tekin. 
Till Årets Qlara valdes Gunnel Ottersten.  
 
Drop-in 
Första måndagen varje månad med början kl. 16.00 – 18.00 hade vi Drop-in på Café Kagan i 
SImrihsamn. Där träffades qlaror och såväl socialiserade som diskuterade företagsfrågor  
 
Frukostmöten 
Under året anordnades frukostmöten hos olika qlaror. Ansvariga för frukostmötena var Linda 
Ohlsson och Karin Sverenius Holm och i år bjöds vi in till:  
Ateljé KarinHolm, Karin Sverenius Holm 
Ariton förlag, Petra Ariton 
Recovery spa, Anne Bengtsson 
Café Kagan, Lisa Vinberg  
 
Qlara-Mingel Workshop  
Till årets Qlara-mingel bjöds även allmänheten in och det blev stor uppslutning med 
representanter från många nya kategorier, som t.ex. Friskis & Svettis och Sparbanken Syd. 
Kvällen ägde rum på Café Kagan, som ett förberedande visionsarbete inför såväl höstens 
medlemsmöte som Qlaras arbete i stort.  
 
Medlemsmöte  
Medlemsmötet hölls den16 oktober på Café Kagan i Simrishamn. Under mötet fortsatte vi att 
arbeta med de tidigare framarbetade nyckelorden för Qlara nätverk: NÄTVERKANDE, BUSINESS, 
PROFESSIONALITET  
 
 
Qlaras grupper  
 
Qulturgruppen:  
Qulturgruppen har under 2016 bestått av fyra medlemmar, Ingrid Brink, Elisabet Dahlqvist, Inga 
Lill Högberg och Birgitta Söderberg.  
 
Qulturgruppen har haft fem planeringsmöten under året som gått. Vi har planerat utflykter och 
en föredragsserie samt anordnat flera rekreationsträffar.  
Vår agenda under året:  

- Qlaraloppis 24 juli i Tommarp, Qlaror slog sig samman och deltog i bakluckeloppisen i 
Järrestad.  

- Utflykt till Louisiana, Danmark med Öresund-runtbiljett den 21 aug. 
- Gemensam middag på Måns Bckare i Simrishamn den 22 aug.  
- Utflykt till Dunkers museum i Helsingborg den 22 okt. 
- Föredragsserien Qlara framträder – träder fram i Vuxenskolans lokaler i S-hamn:  

7 sep  …. Birgitta Söderberg om Feldenkreis 
 …. Viktoria Hansson om sitt Qlarastipendium 
12 okt …. Ingrid Brink om sitt Qlarastipendium 

…. Ylva Stockelberg om sin nya kattbok 
16 nov…. Inga Lill Högberg om Emilia Fogelclou 

- Qlaras julfest den 4 dec, enligt tradition på Sjöbacka gård i Skillinge. 
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Qlara ord:  
Gruppen har vilat under 2016. 
 
Qlara läser: 
Gruppen är aktiv på Facebook, där man ger boktips och diskuterar litteratur.  
 
Årets Qlara-gruppen: 
Gruppen arbetar med att utse Årets Qlara, samt att ordna Årets Qlara-festen. I år har gruppen 
bestått av 2016 års Årets Qlara Gunnel Ottersten, samt Birgitta Veija och Anne Bengtsson. 
 
Webbgruppen, verksamhetsberättelse för 2016 
Webbgruppen har under året bestått av 

 Karin Aleby, administratör 
 Ingrid Brink, medlemsansvarig (ansökningar etc.), ansvarig för sociala media, samt webbinfo 

för medlemmar 
 Lena Johnson, ansvarig för nyhetsbrevutskick, kalendarium, löpande sysslor 
 Anita Karlsson, teknisk konsult 
Gruppen har träffats den 13 januari, 11 mars, 11 oktober och 16 december för att arbeta med 

Qlarawebben och med de behov som har funnits.  

Under åren har en förnyelse av webbplatsen diskuterats och i framtiden ligger att den bör 

anpassas till modern design och teknik. Men liksom förra året gjorde vi bedömningen att vi kan 

skjuta på förnyelsearbetet ytterligare en tid. Webbplatsen fungerar fortfarande och ett 

förnyelsearbete är både arbetskrävande och kostsamt. Den något klumpiga lösningen för 

medlemmarna att själva uppdatera sina presentationer kompenserar vi med att medlemmarna 

kan vända sig till webbgruppen för praktisk hjälp. 

 

Under året har Ahltorp som en gång byggde, och som supportar, vår webbplats bytt namn till 

Codefly. De hade tidigare också ett så kallat webbhotell där vi hade vår webbplats. Den delen av 

verksamheten har de sålt till Cygrids, som nu alltså är Qlaras webbhotell och e-postleverantör.  

Qlarabloggen 

Verksamheten vilar. Bloggen finns dock och kan återupplivas vid intresse från medlemmarna. 

www.qlarabloggen.wordpress.com.  

Facebook  

är fortfarande, tillsammans med Drop In-mötena, det mest aktiva forumet för Qlara-aktiviteter. 

Qlara Blickar har nätverkets huvudsakliga diskussioner och nyhetsflöde, men det finns även 

andra grupper såsom 

 Qlaras styrelse  
 Kommunikationsgruppen  
 Qultur-gruppen 
 Webbgruppen 
 Valberedningsgruppen  
 Årets Qlara-gruppen  

 

Dessutom finns andra synliga och osynliga grupper, vissa endast tillfälliga, där både 

organiserade träffar och diskussioner äger rum. 
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Grupperna Qlara Loppis och Qlaror byter tjänster har avslutats eftersom aktiviteten var låg och vi 

lika gärna kan använda Qlara Blickar för ändamålen. 

 

Vi har också en publik Facebook-sida, www.facebook.com/natverketqlara, där vi annonserar 

nyheter och evenemang. Vi vill här passa på tillfället att be er alla att besöka, gilla sidan och 

gärna också bjuda in era Facebook-vänner att gilla sidan. 

Vi i webgruppen tycker att det är dags för nya krafter att ta vid och vidareutveckla nätverkets 

hela webbavdelning. Vi har under många år arbetat med att skapa den webbverksamhet som 

finns idag och känner att vi inte kan utveckla detta vidare. Därför lämnar vi arbetet med 

webbverksamheten i och med årsmötet och hoppas att det finns nya och yngre krafter som kan 

ta vid.  

Vi känner oss nöjda med det vi gjort, men livet går vidare! Och vi finns kvar för rådgivning om 

det behövs.  

 
Qlarafonden 
 I kommittén sitter: Lena Johnson, Greta Lindh och Anne Olofsdotter 

 
Info om fonden: Medlemmar i nätverket Qlara kan söka pengar enskilt (eller i grupp) för 
vidareutveckling i sitt företagande. Pengar kan sökas för projekt såsom utbildning, studiebesök, 
praktik, att anlita föredragshållare för grupp av Qlaror eller motsvarande. Ansökningar kan 
göras löpande.  
Man får gärna själv bidra till projektets genomförande. Efter att ha genomfört ett 
Qlarafondsprojekt ska du göra en kort skriftlig rapport till kommittén för 
Qlarafonden och berätta för övriga medlemmar i Qlara om projektet på ett Drop-in möte eller 
skriftligen via hemsidan. 
  
 Rapport   
 
Under verksamhetsåret 2016 beviljades inga medel från Qlaras fond. Kommittén kan konstatera 
att intresset för att söka pengar ur fonden inte varit så stort som önskats. En ansökan kom in i 
början av 2017 från Ingrid Brink som vi valt att ta med i rapporten även om 
verksamhetsberättelsen egentligen enbart täcker kalenderåret 2016. 
     
 Ingrid Brink som sedan 2007 är medlem i nätverket Qlara ansökte om ett bidrag på 1 000.- 
till medlemsavgiften för två år. Efter att ha bott i Grekland under, i stort sett, hela sin tid som 
yrkesaktiv erhåller hon en väldigt låg pension i Sverige och den grekiska administrationen har 
ännu inte gett besked om pensionsutbetalning därifrån. I det läget ”gräver” en avgift till Qlara 
stora hål i plånboken. Hon vill gärna vara kvar som medlem men ekonomin ”ställer till det”. 
Efter diskussioner i kommittén kom vi till slutsatsen att bevilja Ingrid Brink 1 000.- Det kan ses 
som ett bidrag i efterskott för allt hon utvecklat för hela nätverket. Hon har byggt upp Qlaras 
hemsida under en lång tid och administrerat den. Hon har hållit teknikträffar dit medlemmarna 
kunde gå för att gratis få hjälp med sina problem med datorer och mobiler. Hon har varit den 
drivande personen för att medlemmarna aktivt skall delta på Qlara Blickar (Facebook). Hon 
fortsätter att vara en drivande kraft i Qlara som skulle vara synd för hela nätverket att förlora.  
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