
 

                

Protokoll från Nätverket Qlaras årsmöte den 17 mars 2017    

Kl. 16.00 – 17.00 på Vadenhög Café & Hantverk i Sandby 

Innan årsmötesförhandlingarna öppnades hölls en kort minnesstund för Qlaras ordförande Karin 

Sverenius Holm, som avled kort tid före årsmötet. 

Därefter vidtog årsmötet. 
 
§1   Mötet öppnas av Lisa Vinberg 

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

§3   Dagordningen fastställs med tillägget under §16 övriga frågor, frukostmöten. 

§4   Till mötets funktionärer väljs 

        - Ordförande: Lisa Vinberg 

        - Sekreterare: Lena Johnson 

        - Två justerare och tillika rösträknare: Bibbi Bergkvist och Gunnel Ottersten 

§5   Antalet medlemmar i Nätverket Qlara som är närvarande på mötet är 24. En namnlista skickas  

runt. 

§6   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 presenteras. Linda Ohlsson, ledamot i styrelsen 2016 

sammanfattar händelser och aktiviteter i nätverket under 2016. Följande personer rapporterar från olika 

verksamheter i nätverket: 

         - Elisabet Dahlqvist informerar om Qulturgruppen, förkortat Qulgruppen.  

         - Lena Johnson informerar om Qlarafonden. 

         - Karin Aleby informerar om webbgruppen. 

§7   Revisionsberättelse. Carin Åström läser upp revisionsberättelsen som är skriven och undertecknad 

av nätverkets revisor Ann-Mari Louison.  

§8   Fastställande av balansräkning och resultaträkning. Carin Åström redogör för nätverkets ekonomi. 

Mötet godkänner redovisningen. 

§9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under 2016 besvaras med ja. 

§10  Mötet beviljar det föreslagna beloppet på 2 000.- som övre gräns för firmatecknare. Dvs det 

belopp som styrelsens ordförande och kassör var för sig får utordna. 

§11  Den föreslagna verksamhetsplanen och budget för 2017 fastställes. 

§12  Medlems- och serviceavgift för 2018 fastställs enligt styrelsens förslag till 500 kr. 

§13  Birgitta Söderberg presenterar valberedningens förslag. 



        - Ordförande: Linda Ohlsson (1 år nyval). 

        - Ledamöter: Anette Rydberg (nyval 2 år), Petra Ariton (nyval 2 år), Kirsten Wexö Olsson (nyval 2 

år).      

Ordförande och ledamöter väljs enligt valberedningens förslag. Utöver dessa sitter Carin Åström och 

Lena Johnson kvar ytterligare 1 år på sina mandat.  

Till revisor väljs Ann-Mari Louison (omval). Livia Laks väljs som revisorsuppleant (omval). Båda väljs 

på 1 år. 

Till valberedning som väljs på 1 år väljs: Lisa Vinberg, Karin Aleby och Birgitta Söderberg 

(sammankallande).  

Val av Årets Qlarakommitté, 3 pers.  ajourneras till efter middagen när Årets Qlara utsetts. 

§14  Mötet justerar omedelbart §13. 

§15  Motionen från Lena Johnson att Qlarafonden med omedelbar verkan läggs ner bifalles. Summan 

på 6 700.- återgår till Qlaras löpande konto. Det beslutas att det ska finnas möjlighet för medlemmar att 

söka medel. Styrelsen hanterar ansökningarna. Taket är den summa som fortfarande finns kvar av de 

6 700.-. 

§16  Övriga frågor. Petra Ariton tar över ansvaret för Qlaras hemsida eftersom den nuvarande 

webbgruppen avgår i och med årsmötet. Eftersom ingen anmäler sig för att ansvara för frukostmöten 

ligger det på medlemmarna att bjuda in till möten. Det finns möjlighet att hålla möten på Café Kagan 

även fortsättningsvis.  

§17  Avgående ledamöter Karin Aleby och Lisa Vinberg avtackas för sitt engagemang i Qlaras 

styrelsearbete. Webbgruppen som under en lång tid utvecklat och underhållit Qlaras hemsida avtackas 

för sitt idoga arbete.  

§18  Mötet avslutas och ordförande tackar för intresset. 

§19  Den ajournerade frågan om val till Årets Qlarakommitté tas upp. Kommittén ska bestå av 3 

personer och väljs på 1 år. Det är tradition att en av ledamöterna är innevarande års (2017) Qlara. Till 

kommittén väljs Elisabet Dahlqvist (Årets Qlara), Livia Laks och Christine Fajersson. 

 

Protokollförare:                                                                                Ordförande: 

 

………………………………                                                          ………………………………… 

Lena Johnson                                                                                     Lisa Vinberg 

 

Justerare:                                                                                             Justerare: 

 

Bibbi Bergkvist                                                                                 ……………………………….. 

Bibbi Bergkvist                                                                                      Gunnel Ottersten  


