
Protokoll Från Årsmötet i Nätverket Qlara 110325  

i Simrishamns segelsällskaps klubbhus 

  

1.      Mötets öppnande 

Viktoria Hansson-Jonsson öppnar mötet 

2.      Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet anser att mötet var behörigen utlyst. 

3.      Fastställande av dagordningen. 

Mötet fastställer dagordningen och två ämnen anmäls under Övriga 
frågor: Katarina vill presentera grafisk profil och logga samt Lena om 

Qlaras deltagande i Hamngillet. Dessa frågor godtogs. Ytterligare ämnen 
anmäls men dessa betraktas vara av informationskaraktär och ges 

utrymme efter årsmötets avslutning 

4.      Val av mötets funktionärer  

Viktoria väljs till mötets ordförande och Gunnel till mötets sekreterare. 
Clara och IngaLill väljs till justerare och rösträknare vid behov. 

5.      Antal närvarande medlemmar ur Nätverket Qlara 
På årsmötet deltar 19 medlemmar. 

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 

Ordförande, med benäget bistånd från ansvariga inom en del av 
berättelsens avsnitt, föredrar föreslagen verksamhetsberättelse för 2010. 

Berättelsen i sin helhet bifogas detta protokoll. 
Verksamhetsberättelse för 2010 

7.      Fastställande av balans och resultaträkning 
Margareta föredrar föreningens ekonomi samt redogör för avslutandet av 

projektet Qlara besked som avslutas ekonomiskt först detta år 2010. 
Rapporterna bifogas. Mötet fastställer dessa rapporter. 

Resultatrapport 
Balansrapport 

Budgetförslag 

8.      Revisorernas berättelse för 2010  

Elisabeth läser upp revisionsrapporten som bifogas. 

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2010  

Mötet ger Qlaras styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

10. Fastställande av belopp för firmatecknare  
Mötet beslutar att fortsatt ha 2000 kronor som gräns för firmatecknarna. 

11. Fastställande av verksamhetsplan/visioner samt budget för 2011 
Viktoria föredrar föreslagen verksamhetsplan som mötet godkänner. 

Margareta föredrar budgetförslaget som speglar föregående plans 
visioner. Budgeten är detta jubileumsår, Qlara firar 10 år kommande 

period, i sin presentation en negativ budget med ett planerat underskott 
på ca 30 000. Det innebär att föreningen använder hela sin kassa för att 

fira jubileet. Margareta förklarar att de upptagna statliga bidragen härrör 
från att Ingrid genomför en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i föreningen. 

Föreningen godkänner budgeten och är medvetna om att det kan innebära 
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ett markant minus för budgetåret. Verksamhetsplan och budget biläggs 

protokollet. 
Verksamhetsplan/visioner för 2011 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2011-2012 

Mötet beslutar att medlemsavgift ligger kvar på total summa 500 kronor. 

13. Val av föreningens förtroendevalda  

Valberedningens föslag till styrelse föredras av Katrin Rosberg. 
Ordförande: Katarina Bruning, 1 år 

Ledamöter nyval/omval 2 år: Sanne Reuter, Gunnel Ottersten 
Ledamöter som har 1 år kvar: Ingrid Brink, Lena Johnson 

 
Det påpekas att styrelsen i detta förslag enbart är fem ledamöter, vilket är 

OK enligt stadgarna. Föreslagna personer står till förfogande och påpekar 
att om stämman väljer enbart fem ledamöter innebär att styrelsen 

framöver eventuellt kommer delegera fler uppgifter till övriga 
medlemmar.  

Mötet väljer Katarina Bruning till ordförande 1 år.  
Mötet väljer också Sanne Reuter och Gunnel Ottersten som ledamöter på 

2 år. På förfrågan anmäler sig inte några ytterligare ledamöter varför 

styrelsen kommer att bestå av sitt minimum av fem ledamöter.  
 

Däremot anmäler sig tre medlemmar till valberedning vilka också väljs av 
mötet nämligen, Clara Westman, Viktoria Hansson-Jonsson och Margareta 

Nettelbladt.  
Livia Laks har 1 år kvar av som revisor och Elisabeth Dahlkvist väljs om 

på ytterligare 2 år. 

14. Omedelbar justering av punkt 13 

Gjorda val justeras av mötet och ser ut som följer: 
Ordförande 1 år Katarina Bruning.  

Ledamot Lena Johnsson 1 år, Ingrid Brink 1 år, Sanne Reuter 2 år och 
Gunnel Ottersten 2 år.  

Valberedning 1 år Clara Westman, Viktoria Hansson-Jonsson och 
Margareta Nettelbladt.  

Revisorer Livia Laks 1 år och suppleant Elisabeth Dahlkvist 2 år. 

15. Inkomna motioner 
Katrin Rosberg föredrar sin motion (bifogas). Mötet beslutar bifalla den 

och väljer Katrin som sammankallande för en arbetsgrupp som skall 
arbeta med frågan. Ordförande meddelar att motionen från arbetsgruppen 

om samverkan inte skall behandlas som motion på årsmötet. Detta i 
samråd mellan styrelsen och gruppen.  

Styrelsen föreslår, vilket mötet godkänner, att samverkan skall tas upp på 
ett möte vid senare tillfälle eftersom samverkan är Qlaras huvudsakliga 

uppgift och föreningen bör kontrollera att detta genomsyrar föreningens 
verksamhet och framtoning.  

Lena presenterar styrelsens motion om Qlaras mötesformer. Mötet bifaller 
förslaget vilket innebär att styrelsen ansvarar för att genomföra Drop in-
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möten första måndagen i månaden, årsmöte på våren och ett 

medlemsmöte på hösten. Utöver dessa fastlagda möten finns alltid 
möjlighet till möten efter behov. 

16. Övriga frågor 

Katarina beskrev arbetsgruppen Kommunicera Qlaras arbete med grafisk 
profil. Gruppen föreslår en mindre bearbetning av loggan samt ett första 

förslag till profil. Mötet diskuterade färgval utifrån läsbarhet och upplevd 
likhet med CocaCola. Mötet beslutade att godkänna förslaget att byta 

typsnitt i namnet och att lyfta ut texten ur vågen. Majoritetsbeslut blir att 
loggan kan vara enfärgad, röd på vit botten eller vit på röd botten. 

Däremot vill mötet se förslag på om texten läggs i samma färg eller bör 
vara svart. Mötet ger gruppen uppdrag att fortsätta arbetet och 

presentera dem vartefter de arbetas fram.  
Lena meddelar att kommunen även detta år inbjuder till deltagande i 

Hamngillet. Mötet beslutar att Qlara inte kommer att delta i egenskap av 
helt nätverk. Däremot erbjuds enskilda medlemmar att ta tillfället att 

utnyttja Qlaras kostnadsfria plats. Intresserade kan anmäla detta till Lena. 

17. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 

Margareta och Viktoria tackar för sig och Katarina framför medlemmarnas 

tack genom att överräcka varsin vacker Hortensia. 

18.  Mötets avslutande 

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar årsmötet och ger 
ordet för information. 

 
Viktoria Hansson Jonsson, ordförande 

Gunnel Ottersten, sekreterare 
Clara Westman, justerare 

IngaLill Högberg, justerare 

  
  

Information utom årsmötet: 
1.      Clara redogör för Ha roligt-gruppens kommande evenemang och inbjuder till föreläsning om 

Svalbard samt påminner om att vi ska anmäla oss till middagen på Qlara-dagen. 
2.      Cecilia efterfrågar intresse av en gemensam visit hos Tingsrydskvinnorna som inbjudit oss som 

tack för deras besök hos oss. Intresserade uppmanas vända sig till Cecilia. 
3.      Ingrid inbjuder till teknikforum med mycket kunniga tekniker, Ankaret den 15 maj, kl. 17-21. 

4.      Grynet informerar om tårtprojektet som har dragit igång inför Qlaras jubileum. 
5.      Elisabeth uppmuntrar alla att anmäla sitt intresse av deltagande på Qlaradagen i juni. 

  
Samtliga informationer presenteras utförligare på Qlaras hemsida.  

  

 


