
                

Nätverket Qlaras årsmöte fredagen den 21 mars 2014, kl. 17.00–19.00 

i Norra Skolan, Brantevik 

Protokoll 

§1 Mötet öppnas av Katarina Bruning 

§2 Till mötets funktionärer väljs, ordförande: Cecilia Granquist-Dahmén 

 sekreterare: Lena Johnson, justerare och tillika rösträknare: Margareta Nettelbladt samt  

 Gaby Gummesson  

§3 Frågan om mötet är behörigen utlyst besvaras med JA  

§4 Dagordningen fastställs 

§5 28 närvarande medlemmar från Nätverket Qlara. En namnlista skickas runt    

§6 Verksamhetsberättelsen för 2013 presenteras 

Qlaras ordf. Katarina Bruning börjar med att informera om de aktiviteter som gjorts 

under året 2013.   

 Lena Johnson informerar om börsgruppen. 

 Anne Olofsdotter rapporterar om Qlara fonden. 

 Katarina Bruning informerar om Qlara Kommunikation. 

 Inga Lill Högberg rapporterar från Qlara Ord som numera även består av ”icke Qlara 

  medlemmar”. Får anses utgå som grupp i nätverket Qlara. 

 Margareta Nettelbladt informerar om Qlara siffror. 

 Birgitta Andersson informerar om alla de aktiviteter QUL-gruppen ordnat under året. 

 Ingrid Brink rapporterar om Webbgruppen. 

 Katarina Bruning informerar om projektet ”Dagen K”.          

Gaby Gummesson, Qlaras representant i kommunens näringslivsråd rapporterar att hon 

haft kontakt med Lars Persson, Simrishamns kommuns näringslivsutvecklare, med frågan 

om vad som händer med näringslivsrådet eftersom inga möten har hållits under året.  

Gaby fick till svar att f.n. koncentrerar sig kommunen på att införa företagslotsar och att 

arbeta med ett långsiktigt projekt där befolkningsutvecklingen är skärskilt prioriterad. På 

en fråga om Lars P. ansåg att det var någon mening med att utse en representant i 

näringslivsrådet svarade han ”ja”.  



§7 Fastställande av balans- och resultaträkning. Ylva Stockelberg-Deilert redogör för 

nätverkets ekonomi. Mötet godkänner redovisningen. 

§8 Livia Laks, revisor, läser upp revisionsberättelsen 2013 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året besvaras med ”JA”. Mötet beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 

§10 Mötet beviljar det föreslagna beloppet från styrelsen på 2 000.- för firmatecknare 

§11 Verksamhetsplanen för 2014 läses upp av ordf. Katarina Bruning som godkänns 

 Budgetförslaget för 2014 som presenteras av Ylva Stockelberg-Deilert godkänns 

§12 Medlems- och serviceavgift för 2015 fastställs till sammanlagt 500.- som är samma 

summa som tidigare år 

§13 Valberedningen presenterar sitt förslag: 

 Ordförande:  Livia Laks (nuvarande ordf. Katarina Bruning har avsagt sig omval) 

 Till nya ledamöter i styrelsen föreslås: 

 Carin Åström, 2 år 

 Lena Johnson, 2 år 

 Linda Ohlsson, fyllnadsval 1 år 

 Ordförande samt ledamöter väljs enligt valberedningens förslag. Utöver dessa sitter Karin 

Aleby och Karin Sverenius Holm kvar ytterligare 1 år på sina mandat 

 Följande ledamöter i tur att avgå har avsagt sig omval: Susann Arvidsson, Monica Landin 

samt Ylva Stockelberg-Deilert. Anette Åberg har avsagt sig sitt mandat för 2014 

 Till revisor, 1 år, föreslås Ann-Mari Louison, nyval, samt omval av Elisabet Dahlkvist 

som revisorsuppleant. Mötet godkänner valberedningens förslag 

 Till valberedning som väljs på 1 år av årsmötet föreslås Katarina Bruning, 

sammankallande, Ylva Stockelberg Deilert samt Gaby Gummesson. Mötet godkänner 

förslaget 

§14 Mötet justerar de ovan nämnda valen under §13 omedelbart 

§15 Till ledamöter i Qlara-fonden-kommittén som ska bestå av 3 personer föreslås följande 

Greta Lindh, fyllnadsval 1 år (efter Carin Åström), Lena Johnson, omval 2 år. Anne 

Olofsdotter har 1 år kvar på sitt mandat och föreslås vara sammankallade. Mötet 

godkänner förslaget. 

§16 Till Årets Qlara kommitté 2015, som består av 3 personer, 2 valda på 1 år samt förra 

Årets Qlara (2014) föreslås Birgitta Söderberg och Cecilia Granquist-Dahmén. Mötet 

godkänner förslaget. 



§17 Inkommen motion från Frida Jönsson och Gaby Gummesson med förslag på 

återinförande av beslutsmöte för medlemmarna där även framtida policyn diskuteras hur 

Qlara ska verka och vilka strategier som skall användas. Önskemål att policy kring betalda 

uppdrag till Qlaror diskuteras. Medlemmarna gav den nya styrelsen i uppdrag att se över 

hur man på ett enkelt sätt informerar medlemmar om de tjänster/produkter som är 

aktuella att upphandla inom nätverket. Motionen godkändes 

§18 Övriga frågor. En livlig diskussion följde om engagemanget bland medlemmarna 

§19 Avgående ordförande Katarina Bruning tackas för sitt energiska engagemang i nätverket. 

 Ledamöterna Susann Arvidsson och Ylva Stockelberg-Deilert tackas för sina insatser i 

styrelsen. Monica Landin och Anette Åberg var tyvärr inte närvarande för att på plats 

avtackas. Samtliga får en bukett blommor och rungande applåder.  

§20 Mötet avslutas och Årets Qlara-fest tar vid, vid vilken även Årets Qlara 2014 koras. 

 

Protokollförare:   Ordförande: 

…………………………  ………………………….. 

Lena Johnson   Cecilia Granquist-Dahmén 

 

Justerare:    Justerare:   

………………………….  ……………………………. 

Margareta Nettelbladt   Gaby Gummesson 

 

           

                               

                


