
 
 

 
 
 
Nätverket Qlaras årsmöte fredagen den 23 mars 2012, kl 15.00-17.00 

i Österlens museums lokaler, Simrishamn 
 

 

Protokoll 

§ 1 Ordförande Katarina Bruning öppnar mötet 
 
§ 2 Frågan om mötet är behörigen utlyst besvaras med JA 
 
§ 3 Dagordningen fastställs 

 Inga övriga frågor anmäls 
 
§ 4 Till mötets funktionärer väljs 

 Katarina Bruning till ordförande 
 Gunnel Ottersten, sekreterare 
 Cecilia Hammarström och Katrin Rosberg till justerare och tillika rösträknare 
 
§ 5 Namnlista skickas runt och vi räknar in 29 närvarande medlemmar ur 

Nätverket Qlara 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2011 presenteras 

 Ordförande läser upp inledningen av verksamhetsberättelsen 
 Ingrid Brink läser upp de delar som handlar om Qlaras  webbsida. 
 Monica Landin läser upp de delar som handlar om Qlara-dagarna 
 Birgitta Andersson läser upp de delar som handlar om Qultur-gruppen 
 Gunnel Ottersten läser den del som berör Kunskapsgruppen 
 Katarina Bruning läser de delar som rör arbetsgruppen Kommunicera Qlara 
 Katrin Rosberg läser upp de delar som handlar om projektet ”Samarbete mellan 
 kvinnor med olika bakgrund” 

Projekt Tillväxtrummet, vilket inte är ett Qlaraprojekt men ändå starkt förknippat 
med Qlara, läses av Gunnel Ottersten 
Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet 

  
§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning 

Det goda resultatet förklaras av att Ingrid Brink ingår i en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd inom nätverket. Margareta Nettelbladt, som hjälpt styrelsen med ekonomin 
pga av vald kassörs avgång, redogör för nätverkets ekonomi. 
Mötet godkänner redovisningen 

 
§ 8 Revisionsberättelse 2011 

 Revisorssuppleanten Elisabeth Dahlqvist läser upp revisionsberättelsen 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året. 



 
 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 
 
§ 10 Fastställande av belopp för firmatecknare 
 Mötet beslutar att beloppet fortsatt skall vara 2 000 kronor 
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2012 

Ordförande läser upp styrelsens plan för verksamhetsåret 2012 och mötet  

godkänner den. Ordförande lägger fram styrelsens förslag till budget vilken också 
godkänns.  

 

§ 12 Fastställande av medlems- och serviceavgift för 2013 
Mötet beslutar att avgifterna ligger kvar som tidigare med en total summa på 500 
kronor 

 

§ 13 Val av styrelsens ledamöter 

 Valberedning redogör för sina förslag 
 – Till ordförande för ett år föreslås Katarina Bruning till omval.  
 – Till nya ledamöter till styrelsen föreslås  

Susanne Arvidsson 2 år 
Ylva Stockelberg 2 år 
Anette Åberg, fyllnadsval 1 år 
– Till nya suppleanter i styrelsen föreslås  
Carin Åström 1 år 
Monica Landin 2 år 
 
Samtliga dessa funktionärer väljs enligt valberedningens förslag. Utöver dessa sitter 
Gunnel Ottersten kvar ytterligare 1 år enligt förra årets val. 
 
– Till val av revisor föreslås Livia Laks till omval 1 år vilket mötet godkänner. Som 
revirssuppleant har Elisabeth Dahlqvist ett år kvar på sitt förordnande. 
 – Valberedning för 1 år väljs av årsmötet som föreslår avgående styrelseledamöter 
Ingrid Brink och Lena Johnson samt omval av Margareta Nettelbladt och Clara 
Westman. Mötet väljer dessa.  

 
§ 14 Omedelbar justering av § 13 

 Mötet justerar de ovan nämnda valen  
 
§ 15 Inkomna motioner 

Qlaras avgående styrelse beskriver sin motion angående Stipendiefond. Efter en 
positiv diskussion beslutas att en kommitté skall väljas som bearbetar regler och 
kriterier som skall presenteras och utformning av stipendiefonden skall fastställas 
på höstens medlemsmöte. På förslag från mötet väljs Carin Åström, 
sammankallande, IngaLill Högberg, Anne Olofsdotter samt Lena Johnson till att 
arbeta med förslagen till stipendiefondens utformning. Mötet beslutar också att 
avsätta de av styrelsen föreslagna 40 000 kronorna på ett särskilt konto för fonden.   

 
§ 16 Övriga frågor 



 
Qlaras avgående styrelse föreslår bemanning av några olika funktionärer inom 
Qlara.  
– Till representant i Simrishamns kommuns näringslivsråd samt FISK, föreslås 

och väljs på 2 år Gaby Gummesson till ordinarie representant och Lena 
Johnsson på 1 år som suppleant. 

– Till gruppen att arbeta med Årets Qlara föreslås och väljs Kicki Wall, Sanne 
Reuter samt enligt gängse ordning kommer årets Qlara också att ingå i gruppen 

– Till en nystartad grupp kallad 8 mars-gruppen erbjuder sig Clara Westman, 
Viktoria Hansson Johnsson, Cecilia Hammarström samt Kerstin Ardnor. Dessa 
väljs att ansvara för kommande års arrangemang på internationella 
kvinnodagen den 8 mars. 

 
§ 17 Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 

Ordförande tackar de avgående styrelsemedlemmarna Ingrid Brink och Lena 
Johnson för gott samarbete i styrelsen. Margareta Nettelbladt tackas för den 
extraordinära insatsen att lösa vårt kassörsproblem och Cecilia Granqvist Dahmén 
avtackas för insatsen som representant i näringslivsrådet. Samtliga får blommor, 
kramar och applåder. 
 

§ 18 Ordförande avslutar mötet  
och tackar alla för engagemang och deltagande och inbjuder till efterföljande öppet 
mingel och avslutande festmiddag för medlemmar på Hotell Svea där allt startade 
en gång för 10 år sedan. 

 
 
Protokollförare:   Ordförande: 
Gunnel Ottersten   Katrina Bruning 
 
 
Justeras: 
Cecilia Hammarström    
Katrin Rosberg 

 
 
 
 
 


