
 

 

 

 
Protokoll från Nätverket Qlaras årsmöte den 20 mars 2015 
kl 16.00 – 18.00 på Österlens Kokkonst i Tommarp 
 
§ 1    Mötet öppnas av Livia Laks  

§ 2    Till mötets funktionärer väljs 

 Ordförande: Lena Johnson 
 Sekreterare: Karin Aleby 
 Två justerare och tillika rösträknare: Greta Lindh och Anne Olofsdotter 

§ 3    Frågan om mötet är behörigen utlyst besvaras med ja. 

§ 4    Dagordningen fastställs.  

§ 5    Antalet medlemmar i Nätverket Qlara som är närvarande på mötet är nitton. En 
namnlista skickas runt. 

§ 6    Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 presenteras. Livia Laks, Qlaras 
ordförande 2014 sammanfattar händelser och aktiviteter i nätverket under 2014. 
Följande personer rapporterar från olika verksamheter i nätverket:  

 Lena Johnson informerar om Börsgruppen 
 Anne Olofsdotter informerar om Qlara Fonden 
 Elisabet Dahlqvist informerar om Qlara Ord 
 Margatera Nettelbladt informerade om Qlara Siffror 
 Elisabet Dahlqvist informerar om QUL-gruppen 
 Karin Aleby informerar om Webbgruppen 

§ 7    Fastställande av balans- och resultaträkning. Carin Åström redogör för nätverkets 
ekonomi. Efter en diskussion enas mötet om att den nya styrelsen har i uppdrag att 
tänka över policyn för subventioner till medlemmar vid fester och andra 
sammankomster som arrangeras av nätverket. Mötet godkänner redovisningen. 

§ 8    Revisionsberättelse 2014. Ann-Mari Louison läser upp revisionsberättelsen för 
2014. 
 

§ 9    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under 2014 besvaras med ja. 

§ 10   Mötet beviljar det föreslagna beloppet 2 000 kronor som övre gräns för 
firmatecknare. 

§ 11   Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2015. 

§ 12   Medlems- och serviceavgift för 2016 fastställs enligt styrelsens förslag till 500 kr. 

§ 13   Ylva Stockelberg-Deilert presenterar valberedning förslag: 

 Ordförande: Karin Sverenius Holm (nuvarande ordförande Livia Laks har 
avsagt sig omval) 



 

 

 
 Ny ledamot i styrelsen (2 år): Lisa Vinberg 
 Omval (2 år): Karin Aleby och Linda Ohlsson 

Ordförande och ledamöter väljs enligt valberedningens förslag. Utöver dessa sitter  
Lena Johnson och Carin Åström kvar ytterligare ett år på sina mandat. 

Till revisor väljs Ann-Mari Louison. Livia Laks väljs som revisorsuppleant. Båda 
väljs på ett år. 

Till valberedning som väljs på ett år väljs Livia Laks, Birgitta Söderberg 
(sammankallande) och Inga-Lill Högberg. 

§ 14   Mötet justerar omedelbart valen i § 13.   

§ 15   Till ledamöter i Qlara-fondens kommitté, som ska bestå av tre personer väljs  
 Greta Lindh, omval, 2 år 
 Anne Olofsdotter, omval, 1 år 
 Lena Johnson har ett år kvar på sitt mandat 

§ 16   Val av representanter till gruppen Årets Qlara. Frågan ajournerades. Mötet beslöt 
att ta upp frågan vid middagen då Årets Qlara utsetts. 

§ 17 Inkomna motioner: Inga motioner har kommit in. 

§ 18 Inga övriga frågor diskuteras. 

§ 19 Avgående ordförande Livia Laks avtackas för sitt engagemang i nätverkets 
styrelsearbete. 

§ 20 Mötets avslutas. Årets Qlara utses. 

§ 21 Den ajournerade frågan om val till gruppen Årets Qlara tas upp. Gruppen ska bestå 
av tre personer. Det är tradition att en av ledamöterna är innevarande års (2015) 
Qlara. Till ledamöter väljs: Carin Åström, Elisabet Dahlkvist och Lisa Vinberg. 
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…………………………………………………….. 
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