
 

 
 

 

Protokoll från årsmöte i Nätverket Qlara 090327  
i Seglarsällskapets lokal i Simrishamn 

 

Mötet inleddes med en presentationsrunda av samtliga närvarande 

 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Viktoria H:son Jonsson förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst  
På frågan om mötet är behörigen utlyst, blev svaret JA. 

 

3. Fastställande av dagordningen. 

 

4. Val av mötets funktionärer 

 Till mötesordförande väljs Viktoria H:son Jonsson 

 Till mötessekreterare väljs Birgitta Molin 

 Till justerare väljs Inga Lill Högberg och Sofie Turse 

 

5. Antal närvarande medlemmar ur Nätverket Qlara  
Antalet närvarande medlemmar räknades till 23 st. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 
Lena Johnson läste upp verksamhetsberättelsen  för det gångna året och informerade 

om bl a mentorsprojektet. Se bilaga! 
Cecilia Granquist redogjorde för näringslivsrådets planer på att bilda en 

näringslivsgrupp i syfte att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. 

 
7. Revisorernas berättelse för 2008  

Jane Blomquist revisor, läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att allt var i 
god ordning.  

 
8. Fastställande av balans och resultaträkning  

Margareta Nettelbladt, kassör redogjorde för balans-och resultaträkningen för 2008 

Qlara Besked fick projektbidrag på 825.000 kr och detta kommer att avslutas i sep. 

2009. 

Hemsidesprojektet klarade sin budget på 50.000. 

Qlaramässan gick bra vilket också lotteriförsäljningen gjorde. 

30.000 finns kvar i kassan. Totalt ett resultatunderskott på 16.415:-, vilket dock är ca 

20.000 bättre än budget. 

 



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2009  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet för det gångna verksamhetsåret. 

 
10. Fastställande av belopp för firmatecknare  

Årsmötet står kvar vid 2000 kr, vilket är det belopp som firmatecknare var för sig får 

utanordna. 

 
11. Fastställande av verksamhetsplan/visioner samt budget för 2009 

Viktoria H:son Jonsson redogör för verksamhetsplan/visioner för år 2009. 

Information om hemsidan den 6/4 kl. 16-21 på bonadea och den 6/5 kl. 10-15 på 

Sköllen. 

Mässan går mot nya höjder. Fortsatt utveckling av hemsidan och utbilda medlemmar  

på ett aktivt sätt. 

Budget för mässan 8000 och hemsidan 41.500. 

Medlemmarna fastställde verksamhetsplanen och budgeten med ett JA. 

Verksamhetsplan och budget 2009. se bilaga. 

 
12. Fastställande av medlemsavgift för 2009-2010  

Medlemmarna var eniga om att medlemsavgiften skulle ligga kvar för 2009-2010. 

Beslut från 2005-2006 gällande 5000 kr som avsattes till utbildning av medlemmar 

ska frigöras och istället avsättas till hemsidan. Mötet beslutade att lyfta över pengarna 

till hemsidan i enlighet med budgetförslaget. 

 
13. Ändringar av stadgarna  

Ändringar av stadgarna gjordes efter diskussioner om formuleringar. 

Se bif. Stadgar. 

 
14. Val av styrelsens ledamöter 

Till ordförande på 1 år omvaldes Viktoria H:sson Jonsson 
Till kassör omvaldes Margareta Nellbladt 2 år 
Till ledamöter på 2 år valdes MaLou Lindholm och Cathrine Hjert 
Till ord. revisor för 1 år valdes Livia Laks och Jane Blomquist valdes till suppl. under 

1 år. 
Till valberedningen valdes: 
Inga Lill Högberg, 1 år 
Cecilia Granquist, 1 år 
Bitte Muller-Hansen, 1 år 
Till inspirationsgruppen valdes under 1 år: 
Ewa Basilewsky 
Kerstin Sundström 
Anita Hansson 
Årets Qlara 
 

15. Val av ny styrelse 
Omedelbar justering av punkt 14. 

 
16.  Inkomna förslag/motioner 

från Klara och Agneta angående bildandet av en Kultur och Filosofigrupp. Alla 

svarade JA på motionen. 

 



17. Övriga frågor 
Clara W har funderingar kring Leaderprojektet. 

23/4 kl.16 på Sköllen pratar Peter om ansökningar till Leaderprojekt. 

Den 11 maj ska projektansökningar vara inne. 

Det blev en allmän diskussion om vem som äger projektet. 

Projekt som inte går vidare? Hur gör vi med dessa? 

Frågorna lämnas över till den nya styrelsen. 

 
18. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar  

Avgående styrelsemedlemmar avtackas: Birgitta Molin och Inga Lill Högberg. 

 
19. Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet. 
 

Simrishamn 2009-04-20 

 

Sekreterare: Birgitta Molin    

Ordförande: Viktoria H:sson Jonsson 

 

Justerare: Inga Lill Högberg    

Justerare: Sofie Turse 

    

 


