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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20180906  Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrislund 

Närvarande: Linda Ohlsson, Gaby Gummesson, Petra Ariton, Gundula Olsson och Kirsten Wexö 

Olsson  

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3 Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Föregående mötesprotokoll läses upp. Noterar att osäkerhet fortfarande råder kring var mail hamnar, 

Linda kollar med WOPSA vår internetleverantör. Alla uppdrag under paragraf 9 i förra protokollet är 

ogenomförda än så länge. 

 

§5. Info från ordförande 

Deltagande i aktiviteter:  

 Lunchmöten har anordats och deltagandet har varit mellan 5-8 personer.  

 Gruppen som jobbar för bättre kontakter mellan näringsliv och kommun kommer att skicka ut en 

enkät till alla företagare via mail, för att utröna de faktiska förhållandena. Det kommer även en 

annonskampanj. 

 Den Winnet- inbjudan som kommit hade ingen möjlighet att delta i.  

 Viss besvikelse finns då man under våren från styrelsens sida gjort stora ansträngningar att få igång 

kommunikation och aktiviteter med medlemmarna. Resultatet är inte det önskvärda. Tanken är att 

fler medlemmar ska ta på sig rollen att arrangera saker som ökar gemenskap, nätverkande och 

affärer. Styrelsen bör mer verka som formell paraplyorganisation. Höstmötet bör inrikta sig på att få 

igång nätverkets aktiviter enligt medlemmarnas önskemål. 

 

§6. Ekonomi 

Vår kassör har problem med Nordea och att få tillgång till deras internetbank. Föreslår att vi byter bank. 

Beslut togs att hon kontaktar Sparbanken Syd samt uppdaterar adress hos Skatteverket. 

  

§7. Medlemsansökningar: Vi hälsar Jonna Jollmo som driver Fröken Bräken välkommen till nätverket. 
 

§8. Uppdatering av Qlara i olika register 

Viktigt att vi får rätt adress i alla officiella register. Linda och Gundula ordnar detta. 

Gaby informerar om att vi som förening i Simrishamns kommun kan hyra Allaktivitetshuset i Gärsnäs för 

olika arrangemang. Detta är gratis för föreningar, tidsutrymmet är emellertid litet då många har bokat 

vardagskvällar långt i förväg och skolan använder lokalen under viss dagtid. Hos Gaby finns den tagg som 

krävs för att komma in i lokalen. 

 

§9. Höstens aktiviteter beslutades 

Mån 17 sep 18.30 Föreläsning om kommunikation, Allaktivitetshuset Gärsnäs 

Tors 27 sep 19.00-21.00 Vinprovning Café Kagan  

Mån 1 okt 16.00-18.00, Drop-In Café Kagan  

Tors 18 okt 18.37-20.30 HÖSTMÖTE (plats meddelas senare) 

Mån 5 nov 16.00-18.00, Drop-In Café Kagan  

Ons 7 nov 12.00-13.00 Lunchmöte Tema: marknadsföring 

Tors 15 nov Gundulas 25-års-fest som företagare (prel datum) 
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Sön 25 nov Virtuellt lanseringsparty för Qlaras nya hemsida (prel datum) 

Mån 3 dec 16.00-18.00, Drop-In Café  

 

Därutöver har två Qlaror anmält intresse för att anordna frukostmöte. Petra kommer att arrangera en 

Mastermind på kvällstid och Gaby ett lunchmöte med tema. 

 

Kirsten kollar lokal till höstmötet, Gaby skriver inbjudan och gör Facebookevent och Petra lägger upp 

inbjudan på Qlara blickar och hemsidan. Linda leder workshop med tema ”Vad vill medlemmarna ha ut av 

Qlara”. Vi bjuder på snittar, mineralvatten, kaffe och chokladbit. 

 

§10. Hemsidan, Petra jobbar med denna och planerar ett virtuellt lanseringsparty 25 nov. Vi behöver hjälpas 

åt att skaffa relevanta och positiva bilder till hemsidan där nuvarande medlemmar finns med. Vi byter även 

leverantör. 

 

§11. Nästa möte 28 sep kl 14.30- 16.30 hos Linda. 

 

 Gärsnäs 20180907 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 

 


