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Nätverket Qlaras verksamhetsberättelse för 2014 

Styrelsen för Nätverket Qlara avger här verksamhetsberättelsen för 2014. 

 
Inledning 
Under året har nätverket haft olika träffar för att ge medlemmarna möjlighet att träffas och lära känna 
varandra. Det har varit Drop-in, frukostmöten, medlemsmöte, workshops mm. Dessutom har vi gjort 
gemensamma aktiviteter som QUL-gruppen har arrangerat och i juli hade vi en gemensam loppis. Det har 
varit också mycket aktivitet i gruppen Qlara Blickar på Facebook, ett bra sätt att hålla kontakt, förmedla 
tips, information mm. Nätverkets medlemmar har fått information via Qlaras webbsida, Qlara Blickar och 
Nyhetsbrev. 
 
Det finns intressegrupper inom nätverket som träffas med olika regelbundenhet. Medlemmarna i 
grupperna är inom samma bransch och har börjat att samarbete.  
 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2014/ var 79 medlemmar. Vi ser att fler kommer på våra träffar, vilket är 
viktigt, och att det bidrar till en bra energi i nätverket. 

 

Styrelsen 
Under 2014 har följande personer ingått i styrelsen: 

 Livia Laks, ordförande 

 Carin Åström, kassör 

 Karin Aleby, sekreterare 

 Lena Johnson, ledamot 

 Linda Ohlsson, ledamot 

 Karin Sverenius Holm, ledamot 
Under verksamhetsåret har 9 styrelsemöten hållits.  

 

Qlaras medlemskap 

 Winnet Skåne - en ideell organisation med nätverkande som metod i vårt arbete. Målet är att 
synliggöra och öka kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska 
tillväxt. 

 Leader Ystad-Österlenregionen - en ideell förening som har till ändamål att  bedriva allmännyttig 
verksamhet för utveckling av landsbygden i enlighet med föreningens utvecklingsstrategi.   

 

Medlemsmöten 

Drop-in 
Första måndagen varje månad med början kl. 16.00 hade vi Drop-in. Våra träffar under året var förlagda 
till Café Kagan som drivs av Lisa Vinberg, medlem i Qlara. 
 
På vårt drop-in i november fick vi besök av nätverket Kvinds, en förening som startade för ett par år 
sedan i Svenljunga och Tranemo i Västra Götaland. De var intresserade av ett tankeutbyte med Qlara för 
att utvecklas vidare. Efter drop-in mötet samtalade de med styrelsen och Lena Johnson berättade om 
Qlaras historia och prioriteringar. 
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I december besökte Lars Persson, näringslivsutvecklare och Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg i 
kommunen vårt drop-in. Vi fick information om hur anbudsinlämning fungerar om man vill sälja varor 
eller tjänster till kommunen och vilka regler som gäller. 
 
Medlemsmöte 
Medlemsmötet hölls i den 22 oktober i Café Kagan i Simrishamn. Det kom in tre förslag: 

 Linda Ohlsson - om en utbildningsdag med businessfokus  

 Elisabeth Dahlqvist - om mötesformer med mera 

 Gaby Gummesson och Frida Jönsson – om nätverkets arbetssätt och upphandlingar  
 

Övriga aktiviteter 

Frukostmöte, QUB 
Vi har haft frukostträffar på Café Kagan som drivs av Lisa Vinberg, medlem i Qlara. Vid frukostmötena 
har 10 – 20 personer deltagit vid varje tillfälle. Fyra frukostmöten hölls under våren, fem under hösten. 
Karin Sverenius Holm, Linda Ohlsson och Lisa Vinberg har varit värdar för frukostarna. 
 
Qlara loppis  
Loppis ordnades den 6 juli i Margareta Nettelbladts lada i Örum. 10-15-Qlaror sålde prylar. Dessutom 
fanns en fikaservering där man bland annat kunde köpa Maggans goda bullar 
 
Workshop 
I oktober ledde Gunnel Ottersten och Katarina Bruning en workshop för fjärde året. På årets workshop 
fokuserade vi på vad vi inom Qlara kan göra för varandra för att underlätta vår företagarvardag. Vi var på 
Café Kagan som drivs av Lisa Vinberg, medlem i Qlara, och Qlara stod för förtäringen. 
 
Följande idéer och önskemål kom fram: 

 Personlig utveckling 

 Verksamhetsutveckling 

 Sälj 

 Lateralt tänkande/bryta negativa tankar till positiva 

 Skriva en bok 

 Time-management  

 Presentation av alla tjänster som Qlaror erbjuder  på hemsidan 

 Utveckla personliga relationer med varandra genom att fortsätta med lunchmöten 

 Skapa små grupper med t ex fyra personer för mentorskap - diskutera företagsfrågor, hjälpa och 
”peppa” varandra. 

 

Qlaras grupper 

Börsgruppen 
Gruppen startade efter OST-mötet den 8 februari 2006 och har följande deltagare: Ann-Mari 
Louison, Clara Westman, Lena Johnson och Agneta Bergenståhl (som det senaste året inte 
förnyat sitt medlemskap i Qlara). 
 



 
 
 

3 

Gruppen träffas med jämna mellanrum ca en gång i månaden. Gruppen har tillsammans lagt upp 
flera fiktiva aktieportföljer som finns inlagda på nätupplagan av Privata Affärer. De följs upp vid 
träffarna och beslut tas om aktier ska köpas eller säljas. I juni beslöts att varje medlem i gruppen 
skulle lägga upp sin egen aktieportfölj för ett värde på 5 000.-. Nu följer vi med spänning vem av 
oss som får portföljen att växa mest. Vid träffarna diskuteras det ekonomiska läget i största 
allmänhet, det politiska läget och dess påverkan på aktiemarknaden.   
 
Qlarafonden 
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. 
  
Under 2014 inkom ingen ansökan och inga medel beviljades därför från Qlarafonden. 
Nu uppmanas fler att ansöka med idéer till projekt och utveckling under 2015. Vi vill att fonden 
ska kunna nyttjas bättre, gärna till mindre projekt för att ses som uppmuntran till att göra idéer 
möjliga. 
 
Qlarakommittéen består av Anne Olofsdotter, Lena Johnson och Greta Lindh. 

 

Qlara Loppis 
Arbetsgruppen har under 2014 bestått av: Birgitta Andersson, Margareta Nettelbladt, Inga Lill 
Högberg, Tina Nielsen och Bi Söderberg. 
 
Vi har haft två möten under våren 2014 inför Qlara Loppisdag. Förarbetet består av att skicka 
förfrågan om deltagande och ta in anmälningar av Qlaror, göra marknadsföringsmaterial och få ut 
det, baka, platsplanera, uppdatera/tillverka skyltar, sätta upp skyltarna veckan innan samt till 
dagen D, iordningställa och återställa lokalen m.m. På grund av en del sena avhopp av anmälda 
deltagare blev det en del extra ordnande. 
 
Loppisen ägde rum hos Maggan i Örum den 6 juli. Åtta Qlaror deltog och den var relativt 
välbesökt. Solen sken och det blev en trevlig dag med god fika (som vanligt) både för de Qlaror 
som var med som deltagare och de som kom för att fynda och mingla samt för "allmänheten". 
 
Qlara Siffror  
Gruppen har fungerat som ett bollplank. Vi är tre personer Ann Mari Louisson, Margareta 
Nettelbladt och Jane Thrane Blomquist som träffats fyra ggr under 2014. Vi har haft stort utbyte 
av varandras erfarenheter och haft nytta av att kunna lufta och diskutera tankar och idéer kring 
bokföring och redovisning.  Tillsammans har vi också deltagit i Skatteverkets årliga seminarium 
kring skatter och redovisning. 
 
Vi föreslår att Qlara Siffror som grupp läggs ner. Det förefaller som att gruppen i sin nuvarande 
form inte har rätt innehåll eller är tillräckligt attraktiv för Qlaras medlemmar. Vi var från början 
sex deltagare och nu finns bara tre kvar. Vi som är kvar kommer dock att fortsätta träffas. 
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Qlara ord 
Qlara Ord är en grupp av 16 Qlaror som sysslar med ord och böcker i olika former. Gruppen har 
en egen Facebook-grupp men är sedan ett par år ”vilande”, det vill säga utan aktiviteter eller 
möten. Gruppen kan eventuellt komma att aktiveras i framtiden.  

Qul-gruppen 2015 
Sammanfattning av 2014: Under våren hade vi fem möten. Nya gruppen hade sen fyra möten 
under sommaren-hösten. 3 

 30 mars: Presentationsrunda hos Madeleine Merits, Anette Teran och Kicki Wall 

 8 mars: Teater med Elena Alexandrova ”Lilla vännen” på Valfisken samt middag på 
Cimbria. 

 1 maj: Utflykt till Den Blå Planet i Kastrup.  

 4 december: Julfest på Sjöbacka. 
 
Webbgruppen 
Webbgruppen har träffats ungefär sex gånger under året och kontinuerligt arbetat med 
Qlarawebbens utveckling och med de behov som har funnits.  
 
Emil Ottersten, En Miljon Production, fick i början av året uppdraget att arbeta fram en ny och 
modernare webbsida. Webbgruppen arbetade därför under det första halvåret huvudsakligen med 
att kontinuerlig uppdatera Qlaras aktiviteter på webbsidan, FB och Twitter– och alltså inte med 
några förändringar. 
  
Men då det visade sig att Emil på grund av en förändrad arbetssituation inte kunde fullfölja 
uppdraget beslöt webbgruppen att analysera och undersöka andra möjligheter till uppgradering 
och utveckling av webbplatsen. Vi kom fram till att vår webbplats har dyrbara 
specialprogrammerade funktioner som vi inte vill vara utan. Det gäller t.ex. ansökningsformuläret 
som är kopplat till viktiga funktioner såsom godkännande av medlemmar, medlemslistan, 
medlemspresentationer och utskick av nyhetsbrev. Det blev tydligt för oss att det vore bättre, och 
framför allt mer ekonomiskt, att utveckla den webbplats vi redan har.  
 
Vi beslutade därför att undan för undan, vartefter budgeten tillåter, förbättra Qlarawebbens 
innehåll, funktioner och form i syfte att förenkla hanteringen av webbplatsen för såväl 
medlemmar som administratörer – helt enkelt göra den tydligare och mer lättskött.  
 
När Ingrid ville sluta som administratör och huvudansvarig för Qlarawebben i augusti 2014, tog 
Karin Aleby över administrationsposten och genomförde en del av de förändringar som 
webbgruppen beslutade om. Den totala kostnaden för alla förbättringar med bibehållen 
funktionalitet kommer att sluta på en betydligt lägre summa än den som offererades av Emil 
Ottersten. 
 
De förändringar som genomförts under hösten är: 

 tydligare och mer enhetlig grafisk form  

 flyttning av interna och externa nyheter till en mer en mer synlig och lättåtkomlig plats i 
webbplatsens struktur 
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 sortering av medlemslistan på för-, efter- eller företagsnamn  

 förenklat hanterande för administratörer av medlemslistan och e-postlistan för nyhetsbrev  

 rensning av html-kod 

 inventering av innehåll som behöver uppdateras 
 
Webbgruppen: 
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 
 
Teknikträffar: 
Under året genomfördes 8 teknikträffar i Bokhuset i Borrby. Då deltagarantalet varit mycket lågt 
beslutade Ingrid som ansvarig att Teknikträffarna ska upphöra. Webbgruppen undersöker 
möjligheterna för något liknande i framtiden.  
 
Qlarabloggen: 
Verksamheten vilar. Bloggen finns dock och kan återupplivas vid intresse från medlemmarna. 
www.qlarabloggen.wordpress.com. Kontaktperson är Karin Aleby. 
 
Facebook: 
är fortfarande, tillsammans med Drop In-mötena, det mest aktiva forumet för Qlaraaktiviteter 
och har fölande grupper:  

 Qlara Blickar - som har nätverkets huvudsakliga diskussioner och nyhetsflöde 

 Qlara Loppis - för köpa, sälja eller byta  

 Qlaror byter tjänster - för utbyte av tjänster 
 

På FB finns också ett antal olika arbetsgrupper bl.a. 

 Qlaras styrelse  

 Kommunikationsgruppen 

 Qultur-gruppen 

 Webbgruppen 

 Valberedningsgruppen 

 Årets Qlara-gruppen  
samt andra synliga eller osynliga grupper, vissa endast tillfälliga, där både organiserade träffar 
och allmänna diskussioner inom dessa grupper äger rum. 

 
Vi har också en publik Facebook-sida, www.facebook.com/natverketqlara, där vi annonserar 
nyheter och evenemang. 
 
Ingrid Brink fd admin och Karin Aleby admin 
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