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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20181018  Plats: Vadenhög Café 

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

Olsson  

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3 Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Qlaras policy 

Vi pratade om det faktum att Qlara har en policy som säger att alla arrangemang, inköp mm som görs för 

Qlaras räkning, ska i görligaste mån förläggas eller inköpas hos en medlem. Vi tycker att det är lite underligt 

att styrelsen måste påpeka detta hela tiden. Vi tycker inte heller att den offertförfrågan som lagts ut på 

Qlarablickar angående julfesten är inbjudande formulerad. 

 

Vi diskuterade möjligheten att utöka styrelsen med en person 

 

 

§5. Info från ordförande 

  

 Har haft möte med en invandrad kvinna som drivit företag i flera länder tidigare och är intresserad av 

att starta här i Sverige och vill gå med i Qlara. Linda påpekade det faktum att vi inte har några 

nyanlända som medlemmar. 

 Linda har pratat med Jonna Jollmer som är ny medlem om presentationsarrangemang. Vi är glada att 

både Ann-Marie Camper och Sara Aurora Waters har tagit initiativ till presentationer och bjudit in 

Qlarorna 

 Intresset för att delta i julkalendern har varit klent men Linda är beredd att genomföra arbetet ändå 

och har idéer som gör det genomförbart 

 

§6. Ekonomi 

Vår kassör meddelande under mötets gång att hon fått vända hem pga av sjukdom. Vi har därför ingen 

rapport ang ekonomin. Men den ekonomiska ställningen är god eftersom vi inte haft några större utgifter 

under året. Vi beviljar bidrag enligt önskemål från Qulgruppen till julfest med 150:- per deltagande medlem 

och 1500 kr till engagerandet av Lena Alebo till fredagen den 8 mars 2019 där hon för tredje gången, 

fortsätter berättelsen om viktiga kvinnor i vår kommun genom historien. 

 

§7. Medlemsansökningar: Vi hälsar Huda Omar välkommen som ny medlem.  
 

§8. Vi gick igenom medlemslistan och beslutade att så fort kassören lämnat lista över inbetalda 

medlemsavgifter ska vi ta kontakt med medlemmar som saknas men som inte aktivt begärt utträde. Vi 

befarar att vissa har missat det mail som går ut ang medlemsavgift. Vi beslöt att på nästa möte diskutera 

möjligheter till ett seniormedlemsskap. 

 

§9. Hemsidan  

Vi beslutade att inbjuda till glöggmingel hos Linda sönd 25 nov kl 16-18 och samtidigt lansera hemsidan 

 

§10. Höstmötet 
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Gaby får i uppdrag att sammanställa resultatet av Höstmötets Workshop och resultatet diskuteras på nästa 

möte. Det blev ett trevligt möte med stort engagemang från medlemmarna. 

 

 §12. Nästa möte 29 nov kl 9.00-11.00 på Friskhuset 

 

§13. Mötet avslutas 

 

 

 Gärsnäs 20181019 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 

 

 

 


