
Nätverket Qlaras verksamhetsberättelse för 2017 
Styrelsen för Nätverket Qlara avger här verksamhetsberättelsen för 2017.  

 
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 bland annat 
varit Drop-in-fika, frukostmöten, medlemsmöte, workshop. Dessutom har vi gjort 
gemensamma aktiviter arrangerade av Qulturgruppen. Det har också varit mycket aktivitet 
i gruppen Qlara Blickar på Facebook som är ett bra sätt att hålla kontakten, förmedla tips 
och information m.m.  

 
Qlaras medlemmar har fått information om nätverkets aktiviter och annat intressant via 
Qlaras hemsida, Qlaras Blickar och regelbundna mail.  

 
Qlara fortsätter att engagera sig i det lokala näringslivet och har goda relationer med 

näringslivssekreterare, kommundirektör samt flera politiker i olika partier.   
 
Qlara engagerar sig även i det regionala samarbetet som Winnet driver och har både 
medverkat på deras möten som medlem men även som talare och de har även besökt 
Borrby Bokby.  

 
Styrelsen har även gjort en enkät som gick ut till alla medlemmar för att få en större 
överblick i vad medlemmarna känner, gillar och skulle vilja.  

 
Qlara har även gett ut boken Qlara Färdiga Gå där alla medlemmar fick möjligheten att 
skriva ett kapital.  

 
Det finns intressegrupper inom nätverket som träffas regelbundet. Medlemmarna i 
grupperna har ofta ett gemensamt intresse som har inlett detta samarbete.  

 
Det har även varit flera olika spontana aktiviter från olika medlemmar t.ex. utbildning i 
sociala medier på bokoteket i Skillinge, Veckans fråga på Qlara Blickar och Loppis. 

 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2017/2018 var 50 medlemmar.   

 

 

Styrelsen 
Under 2017 har följande personer ingått i styrelsen: 
Linda Ohlsson, ordförande  
Lena Johnson, sekreterare  
Carin Åström, kassör 
Petra Ariton, ledamot 
Anette Rydberg, ledamot 
Kirsten Wexö Olsson, ledamot 

 
Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten hållits.   

 
Qlaras medlemskap  
Winnet Skåne (innehåller 13 kvinnliga nätverk i södra Sverige) och är 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.



De har under året t.ex. jobbat med integration, jämställdhet och ”mee to”. 
 

 

Medlemsträffar 
Årsmöte med Årets Qlarafest: 
Årsmötet  hölls den 17 mars på Vadenhög Cafe och Hantverk som drivs av qlaran Pia 
Sandehn Kjellberg. 
Till årets Qlara valdes Elisabet Dahlqvist.  

 

 

Drop in: 
Första måndagen i varje månad med början kl.16.00-18.00 har det varit drop in på Cafe 
Kagan i Simrishamn som drivs av qlaran Lisa Gölén. 

 

 

Qlaras höstmöte:  
Till årets höstmöte valde styrelsen att bjuda in en hemlig gäst som föreläsare innan det var 
dags för själva medlemsmötet. 
Föreläsare var Aryel Walett som jobbar som föreläsare och coach för företagare samt 
själv är aktiv nätverkare i flera nätverk. De som kom på mötet fick även hennes senaste 
bok med sig hem. 

 

 

Qlaras grupper  
Qulturgruppen 2017: 
Qulturgruppen i Nätverket Qlara består av Ingrid Brink Elisabet Dahlqvist, Inga Lill Högberg 
och Birgitta Söderberg. 
Gruppen har träffats ungefär en gång per månad på Kafé Kagan för att diskutera och 

organisera kulturutbudet i Nätverket. 

Följande utfördes: 
 
Kurser och föredrag: 

8 mars-föreläsning av Lena Alebo om kvinnohistorier från Simrishamn, officiell. Kursen 

Hjärt- och lungräddning med sjuksköterskan Anna Gisselsson, 15 nov, officiell. 

Utflykter: 

Skarhults slott och kvinnoutställningen, 5 maj Skissernas Museum i Lund + mat på Valvet. 

28 april 

Middagar: 

Utekväll på Måns Byckares restaurang i Simrishamn, 4 aug. Julbord på Sjöbacka Gård, 

Skillinge; 29 nov. 

Qlara loppis 

Hos Gith på Hannåsa Gård i Hannas, 9 juli. 
 

 
 

Frukostmöten:   
Ansvariga för dessa möten har varit Kirsten Wexö och Birgitta Söderberg.  
Två frukostmöten har arrangerats detta verksamhetsår.   
Ett hos Birgitta Söderberg i Simrishamn med 7 Qlaror på besök. En av dessa var Ann 
Madsen, som berättade om hur hon, genom sitt arbete med döende och allvarligt sjuka, 
sett att det trots en kropp i nedbrytningsfas pga sjukdom, kan ske en parallell psykologisk 
växt. Ett ämne vi skulle vilja höra mera om.  
Vid frukostmöte två var vi hos Lillian Öberg Design AB Örumsvägen, Löderup. Vi var ca 10 
Qlaror. Lillian berättade om sin verksamhet och förevisade sina vackra möbler. 



Mycket givande. Vi rekommenderar ett besök hos henne.  
 

 

Årets Qlara-gruppen: 
Denna gruppen har i år bestått av Elisabet Dahlqvist, Livia Laks och Christine Fajerson. 
Gruppen arbetar med att utse årets Qlara samt ordna Årets Qlara-fest.  

 

 

Webbgruppen: 
Webbgruppen lämnade sitt uppdrag förra årsmötet och endast Petra Ariton anmälde sitt 
intresse att vara med. Efter att gått ut med en förfrågan till medlemmarna valde Anette 
Rydberg och Linda Ohlsson att ansluta till gruppen. 
De har haft ett möte där de diskuterade hemsidan och synlighet i sociala medier.  
De gjorde ett utkast på hur de vill att den nya hemsidan ska se ut och vilka funktioner den 
ska ha. Eftersom den gamla hemsidan kommer att försvinna så valde de att be styrelsen 
att gå ut och be om offerter från medlemmarna för att hitta någon som kan göra den nya 
hemsidan istället för Ahltorp. 
Vi drog upp riktlinjer för hur vi tänker kring sociala medier och startade även igång ett 
Instagramkonto som Petra Ariton ansvarar för. 

 

 

Qlarabloggen: 
Denna verksamhet är vilande men bloggen finns kvar och kan återupplivad vid intresse 
från medlemmarna. 

www.qlarabloggen.wordpress.com 
 

Sociala medier: 
Facebook är fortfarande en av de mest aktiva forumen för Qlaras aktiviterer. 
Qlara blickar hur nätverkets huvudsakliga diskussioner och nyhetsflöden men det finns 
även andra grupper såsom 
* Qlara styrelse 
* Kommunikationsgruppen 
* Valberedningsgruppen 
* Qlara läser 

 
Vi har även en publik Facebooksida där vi annonserar nyheter, evenemang, presenterat 
styrelsen, delat tankar från medlemmar i olika frågor genom filmer och berättat om saker 
som pågår i nätverket. Linda Ohlsson och Petra Ariton har under året ökat sitt 
engagemang på denna sidan och har nu även lagt en långsiktig plan för att vi ska bli ännu 
mer synliga både för medlemmar och icke medlemmar. 
Vi vill gärna passa på att be er alla om att gilla sidan samt bjuda in era vänner att gilla 
den. Men även regelbundet besöka sidan, gilla och kommentera samt dela inlägg. 

 
Vi har även en sida på Instagram med liknade innehåll som på Qlaras officiella 
Facebooksida. 

 

 

Qlara bok och releasen:  
På ett tidigare medlemsmöte kom förslaget att vi skulle ge ut en Qlarabok. Detta började 
dåvarande ordförande Karin Sverenius Holm och Petra Artion att jobba på. Det gick ut en 
förfrågan till alla medlemmar om de ville vara med och skriva i Qlara boken och man höll 
även i informationsträffar. 
Den färdiga boken innehåller ett kapitel om Qlara som nätverk samt ett kapitel från de

http://www.qlarabloggen.wordpress.com/


olika åtta deltagande medlemmarna.  Bilderna som finns i boken tog vår duktiga medlem 
fotografen Anette Åberg. Styrelsen valde vår kunniga medlem Petra Aritons förlag till att 
ge ut boken. 
Qlara fixade en bokrelease på rådhuset i Simrishamn med även en debattpanel och 
framträdande. Bokreleasen var välbesökt och det såldes flera böcker den kvällen samt 
även efteråt. Moderater under kvällen var vår proffsiga medlem Gunnel Ottersten. 
 
 


