
 

Protokoll från Nätverket Qlaras höstmöte 2018-10-18 på Vadenhög 

Närvarande: Linda Ohlsson, Gaby Gummesson, Petra Ariton, Anette Rydberg, och Kirsten 

Wexö Olsson. Gith Vikström, Elisabeth Dahlquist, Ann-Helene Bizzozero, Jonna Jollmo, 

Greta Lindh, Jessica Schönmeyer, Pia Sandehn Kjellberg och Bi Söderberg  

 

§ Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. 

§2   Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

§3   Val av ordförande 

Linda Ohlsson valdes till ordförande 

§4   Val av sekreterare 

Gaby Gummesson valdes till sekreterare 

§5   Val av två justerare 

Till justerare valdes Elisabet Dahlqvist och Gith Vikström 

§6   Ekonomi 

Eftersom kassören blivit akut sjuk och vänt hem på väg till mötet så fanns inga siffror att visa. 

Det informerades emellertid om att det under året inte förekommet några större uttag 

sedan årsmötet. Det som beviljats är bidrag till julfest och nästa års kvinnodags firande. 

Greta Lindh framförde önskemål om att man i styrelseprotokollen skriver in den finansiella 

ställningen. 

§8   Inkomna förslag 

Styrelsen rapporterar att inga förslag inkommit. 

§9   Övriga frågor 

 Förslag om adventskalender: då ett fåtal har anmälts sig ges chansen till två 

erbjudande från de som är med. Ytterligare två personer anmälde sig under kvällen 

och Linda tar på sig arbetet med kalendern. Hon behöver texter, bilder samt 

önskemål om datum senast fredag vecka 43 



 Qlaras officiella Facebooksida diskuterades och vi noterade att det finns över 400 

följare och varje inlägg syns av ca 200 personer. Detta är bra. Under våren gjorde 

Petra och Linda många inlägg varje vecka men intresset från Qlarornas sida att bidra 

med presentationer var klent så deras ambition har avtagit. Men nya presentationer 

tas gärna emot för att läggas upp på denna, inför kalendern i december. 

 

 Önskemål framfördes från styrelsen om att utöka styrelsen med en person eftersom 

det varit problem att samla så många styrelseledamoter samtidigt att man är 

beslutsmässig. Det diskuterades möjligheten att utse en adjungerad. Valberedningen 

får i uppdrag att söka ytterligare styrelseledamot till nästa årsmöte samtidigt inbjuds 

alla intresserade att ”prya” som styrelseledamot fram till årsmötet. 

 

 Ann-Helen Bizzozero föreslog att vi skulle uppmärksamma flaggdagen då lagen om 

kvinnlig rösträtt togs fram genom att tex flagga för Qlara på Cafe Kagan. Enligt henne 

är dagen 21 november och vi konstaterade att det då redan finns en Qlaralunch 

planerad. Men det står fritt för initiativ kring denna flaggdag. Enligt massmedia är 

Sveriges tillfälliga flaggdag ett annat datum. Det står alltså alla Qlaror fritt att 

arrangera något denna dag, 

(Den 17 december i år är det 100 år sedan man tog det principiella beslutet att införa allmän 

och lika rösträtt i Sverige. Riksdagen ställer sig därför bakom en motion om att införa en 

tillfällig flaggdag på 100-årsdagen). 

§10  Mötets avslutande 

Ordföranden tackade närvarande för deras engagemang. Sammanställning av resultat från 

workshop bifogas 

Ett särskilt tack riktas till Pia Sandéhn Kjellberg som upplåtit lokal för mötet och försett oss 

med smaskig baguett och äppelkaka. 

 

Vid pennan:                                  Justerare:                                             Justerare: 

   

Gaby Gummesson        Elisabet Dahlqvist  Gith Vikström                                

 

 

 

 

 

 



Rapport från höstmötets Workshop med Qlarorna 

20181018 

Hur vill vi se och hur vill vi att andra ska se Nätverket Qlara? 

Duktiga på sociala medier 

Består av driftiga kvinnor 

Många kompetenser 

Ett aktivt nätverk 

Kunniga, kompetenta, seriösa och affärsmässiga 

Samhällsengagerade 

Öppna och välkomnande 

Stödjande inom nätverket 

Hur vill vi känna och hur vill vi att andra ska känna för Nätverket Qlara 

Stöttande 

Omtanke 

Värma, generositet och systerskap 

Delar sin kunskap 

Trygg i gemenskapen 

Stolthet 

Glädje 

Väcker nyfikenhet 

 

Vad vill vi ska höras kring Nätverket Qlara 

Högljutt och Glädje 

Driftiga kvinnor 

Kloka input 

Rekommendationer och prata gott om varandra 

Engagerade 

Närhet 

Inbjudande 

Representativa 



Smittande engagemang 

Nätverkar över gränser 

Vad kan vi konkret göra för att åstadkomma detta? 

Aktivt ta kontakt med både varandra och andra, tex en Qlara som brukar närvara på möten 

ringer till en som inte brukar vara med och bjuder in att gå tillsammans 

Sälja till nätverket 

Rekommendera varandra mer ( detta förutsätter aktivt deltagande så man lär känna varandra, 

man kan inte gå med i Qlara och sitta hemma och vänta på kunder som fått 

rekommendationer) 

I många sammanhang presentera sig som en Qlara och ha dekal, pins, skyltar på sitt företag 

som visar detta. 

Samarbeta med kommunen om tex frukost eller lunchmöten 

Göra affischer tillsammans eller annonser och folder 

Bjuda in journalister som skriver om oss 

Återkommande mässor 

Välkomna nyföretagande kvinnor till nätverket om vi kan få fram uppgifter om dessa. Redan 

idag informera näringslivsutvecklare Lars Persson om oss när nyföretagare tar kontakt med 

honom men han får bara kontaktuppgifter till dem som själva anmäler sig till nyhetsbrev. 

Uppvakta och bjuda in nya politiker i styret i Simrishamn tex ny kommunfullmäktige 

ordföranden 

Bjuda in kommunchef Diana Olsson som redan visat intresse för att gå med i Qlara 

Stå på torget en helg och prata om Qlara 

Delta i de mässor som arrangeras i kommunen 

 

Sammanställt av Gaby Gummesson 20181019 

 


