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Minnesanteckningar från styrelsemöte i Nätverket 

Qlara.  

Datum: 20180928 Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrislund 

Närvarande: Linda Ohlsson, Gaby Gummesson och GundulaOlsson  

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3 Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Föregående mötesprotokoll läses upp. Gundula får uppdrag att kontakta WOPSA ang våra mail 

Registerändringar är gjorda av Gaby (kommunen) och Linda (Winnet). Gundula skickar in till 

skattemyndigheten i dag 

Marknadsföringsaktiviteter anstår tills vi vet vad medlemmarna vill efter höstmötet 

 

§5. Info från ordförande 

Deltagande i aktiviteter:  

 Har haft möte med Kvinnets ordf Carina Jönsson och pratat om ev gemensam aktivitet till våren 

 Kommer att uppmana Qlarorna igen att svara på enkäten som fn har väldigt lågt deltagande. Om vi 

Qlaror önska gott samarbete med kommunen och vill att de lyssnar till vår röst borde vi verkligen 

bidra med en sådan enkel grej som att svara på en enkät. Linda frågar på Qlara blickar hur många 

Qlaror som svarat 

  

§6. Ekonomi 

Vår kassör arbetar på att lösa problem med Nordea och att få tillgång till deras internetbank och kommer sen 

att byta till Sparbanken Syd. Därför kan inget ekonomiskt läge redovisas. Detta bör vara klart till höstmötet 

 

§7. Medlemsansökningar: Vi hälsar Karin Nylund Hedberg och Ulla Nordmark välkomna till nätverket. 

Tydligen flyter rutinerna med att hälsa nya medlemmar välkomna och ge dem tillgång till Qlara blickar inte 

riktigt som de ska. Linda kontaktar Anette ang detta. 
 

§8. Hemsidan  

Eftersom Petra inte var närvarande sköt vi upp denna punkt men önskar att Petra fastställer datum för 

lansering så vi kan informera om detta på höstmötet. 

 

§9. Höstmötet 

 

Vi har fått in en komplett offert och väljer att ha höstmötet 18 oktober förläggs hos Pia Sandéhn Kjellberg i 

Vadenhög. Anmälan sker direkt till Pia. Gaby gör evenemang på facebook. Syrelsen träffas redan kl 17.30 i 

Vadenhög 

Mötet ska ha en formell karaktär med dagordning. Vi börjar med workshop och avslutar med beslutsmötet. 

Motioner kan skickas in före 11 oktober. Gaby informerar om detta i inbjudan. 

Gaby avvaktar med att arrangera lunchmöte till januari. Temat blir ekonomi. 

 

§10. Julkalender. Linda begär in intresseanmälningar på QLB ännu en gång. Det behövs att 20 personer är 

intresserade av att marknadsföra sig på detta sätt. 
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§11. Gaby får i uppdrag att redovisa till Winnet de medlemsuppgifter som de önskar ang antal medlemmar 

och födelseår. 

Linda kontakta nya medlemmen Fröken Fräken ang aktivitet och Gaby kontaktar Ann-Marie Camper ang 

samma sak. 

 

 §12. Nästa möte fastställs på höstmötet 

 

§13. Mötet avslutas 

 

 Gärsnäs 20180907 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

Justeras: …………………………….   ……………………………  

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 

 

 


