
 

Protokoll från årsmöte i Nätverket Qlara 100319 på Ankaret i Skillinge 

1. Mötets öppnande 
Viktoria Hansson Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
Mötet ansåg att så var fallet. 

 

3. Fastställande av dagordningen.  
Mötet fastställde dagordningen. Inga övriga frågor presenterades. 

 

4. Val av mötets funktionärer  
Till ordförande valdes Viktoria Hansson Jonsson. Till sekreterare valdes Catrine 

Hjerdt. Till justerare tillika rösträknare valdes Ingalill Högberg och Agnetha 

Bergenståhl. 

 

5. Antal närvarande medlemmar ur Nätverket Qlara 
20 stycken medlemmar närvarade på årsmötet. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 
Lena Johnson läste upp verksamhetsberättelsen. Höstvandringen som finns nämnd 

blev ej av på grund av för få anmälda. Ingrid Brink läste upp de delar av 

verksamhetsberättelsen som handlade om hemsidan. 

 

7. Fastställande av balans och resultaträkning 
Margareta Nettelbladt redogjorde för föreningens ekonomi. 

 

8. Revisorernas berättelse för 2009  
Revisionsberättelsen gällande Nätverket Qlara och Qlara besked lästes upp av 

Margareta Nettelbladt då revisor Livia Laks ej var närvarande på årsmötet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2009  
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 

 



10. Fastställande av belopp för firmatecknare  
Mötet beviljade samma summa som tidigare, 2000 :- 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan/visioner samt budget för 2010 
Ordförande läste upp verksamhetsplanen/visionerna för 2010. Mötet fastställde dessa. 

Margareta Nettelbladt redogjorde för budgeten 2010. Mötets förslag till förändringar 

av budgeten: 

Rubriken lotter bör ändras då mötet inte var eniga om att sälja lotter. 

Rubriken Qlaramässan byter namn till något som gör oss friare att göra något i en 

annan form. 

Styrelsen kallar till ett möte under våren för att diskutera dessa punkter vidare. 

För övrigt fastställdes budgeten för 2010. 

 



12. Fastställande av medlemsavgift för 2010-2011 Mötet beslutade att 
samma avgift som tidigare gäller nämligen 50:- i medlemsavgift och 450:- i 

administrativ avgift. 

 

13. Val av styrelsens ledamöter  
Ingalill Högberg representerade valberedningen och redogjorde för deras förslag. 

Omval för 1 år: Viktoria Hansson Jonsson, ordförande. 

Omval för 2 år: Ingrid Brink. 

Omval för 2 år: Lena Johnson. 

Nyval för 2 år: Katarina Bruning. 

Fyllnadsval för 1 år: Gunnel Ottersten (MaLou Lindholm avgår). 

Omval för 2 år revisor: Livia Laks. 

Nyval revisorsuppleant för 1 år: Elisabeth Dahlkvist. 

Årets Qlara-grupp: Susanne Oden och Sara Waters. 

Mötet utsåg därefter valberedningen för nästa år: Katrin Rosberg, Birgitta Andersson 

och Ann-Marie Olsson. 

Inga förslag fanns för sammankallande för inspirationsgruppen. Beslut om detta tas på 

mötet under våren som nämnts tidigare i protokollet. 

 

14. Omedelbar justering av punkt 13 
Utifrån de ovan gjorda valen justeras punkt 13. 

 

15. Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till mötet. 

 

16. Övriga frågor 
Inga frågor fanns att behandla. 

 

17. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 
Ordförande tackade Åsa Nyström och MaLou Lindholm för deras arbete i styrelsen. 

 

18. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet och bjöd in till de 

uppdukade faten.  

 

Catrine Hjerdt, sekreterare   

Viktoria Hansson Jonsson, ordförande 

Ingalill Högberg, justerare    

Agnetha Bergenståhl, justerare 

 


