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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20190116 Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrishamn 

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

Olsson och Gundula Olsson 

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3 Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Föregående protokoll 

Vi gick igenom protokoll 7 utan kommentarer 

 

§5. Info från ordförande 

  

 Linda har genomfört en avslutande workshop i näringslivsutredningsgruppen. Konstaterar att 77 av de 

3000 företag som tillfrågades i enkäten har svarat. Kommunchefen har bett gruppen att fortsätta lite 

till för att kommunicera ut det man kommit fram till i sitt arbete. En ny näringslivsgrupp med 

representanter från alla förvaltningar är tillsatt. 

 Femnet har bjudit in till en träff 7 febr i Malmö. Kirsten och Gaby åker som repr för Qlara, 

bilersättning utgår. 

 Winnet har bjudit in till årsmöte 12 febr i Lund. Gundula representerar Qlara, bilersättning utgår. 

 Framtida planer för styrelsens sammansättning diskuterades och kontakt ska tas med valberedningen 

om önskemålet att få ytterligare en styrelseledamot. Gaby gör detta. 

 

§6. Ekonomi 

Vår kassör meddelande att ekonomin är fortsatt god och vi har nu åter Sparbanken Syd som vår bank. På 

höstmötet framfördes en önskan att vi i protokoll skulle uppge den ekonomiska ställningen men eftersom det 

är en offentlig handling har vi beslutat att inte göra det. Om enskild medlem vill ha sådana uppgifter går det 

bra att kontakta kassören. 

 

§7. Medlemsansökningar: Vi hälsar Eva Jungkvist välkommen som ny medlem. 

 

Faktura på medlemsavgift kommer att skickas inom snar framtid via mail till alla medlemmar. 

 

 

§8. Hemsidan  

Petra har efter hänsynstagande till många parametrar valt webhotellet Wopsa och inom kort kommer den 

nya hemsidan att ersätta den gamla. Hon meddelar på Qlarablickar vilken datum den gamla kommer att 

försvinna. 

 
§ 9. Inför Årsmötet  

Årsmöte blir 22 mars kl 16.30. Lokal ej bestämd än. 

 

Linda har skickat en mall till Årets Qlara grupp som svar på deras frågor. Eftersom ekonomin är god har vi 

beslutat att för just detta året ge ett bidrag till arrangemanget på ytterligare 50 kr per deltagande medlem, 

vilket kommitéen äskat. 
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Gaby meddelar detta och utformar kallelse till årsmötet i samarbete med kommitéen. Denna ska gå ut senast 

22 februari. Petra ombesörjer utskick och info på Qlara blickar. Dessförinnan sänder Gaby ut en uppmaning 

om motioner och redogörelse från Qlaras olika grupper till verksamhetsberättelsen. Denna skrivs av Linda. 

Gundula köper snacks och dricka att inta före årsmötet 

 

§10. Framtiden 

 

Petra har en tanke om att besöka alla Qlaror och ev intervjua eller filma för bättre marknadsföring på 

hemsidan. 

 

Gaby föreslog speciella ”lära känna träffar” och fick i uppdrag att presentera ett förslag med de 

förutsättningar som styrelsen bestämde sig för 

 

Resultatet av Höstmötets Workshop kommer att tas upp på nästa möte eller ev på ett renodlat 

planeringsmöte. 

 

§11. Qulgruppen äskar 500 kr till facebook-annonsering av föreläsningen 8 mars. Styrelsen beviljar detta 

under förutsättning att kvällen inleds med en kort information om att Qlara är arrangör och att man på 

lämpliga sätt tex med rollups och liknande tydligt visar att det är ett Qlara arrangemang. Även under 

marknadsföringen av arrangemanget ska det tydligt framgå och en inbjudan ska utformas så att alla 

medlemmar kan dela i sina nätverk på FB. Detta tror vi har större effekt än annonsering. Problemet är att få 

medlemmar att gilla och dela våra marknadsföringsförsök. Det var förvånansvärt få som gjorde detta med 

vår julkalender. Om alla delade kan man enkelt nå tusentals personer. Linda informerar Qulgruppen om 

beslutet. 

 

§12. Övriga frågor 

Frågan om seniormedlemsskap och dess namn diskuterades. Vi beslutade döpa om det till 

Mentorsmedlemsskap och Gabys förslag godkändes och kommer att skickas in som motion till årsmötet för 

att kunna införas 2020. 

 

Önskemål har framförts om att vi ska ändra våra ledord ”Nätverkande, professionalitet och business”. Man 

önskar ta bort ordet business för att även de som inte driver företag ska känna sig välkomna som 

medlemmar. Styrelsen är inte övertygad om att detta behövs men beslöt att bordlägga frågan till nästa möte. 

Kanske det som krävs är bättre kommunikation kring vad dessa ledord står för. 

 

Vi tar gärna emot medlemmar som vill prya på ett styrelsemöte för ev framtida engagemang. 

 

§13 Nästa möte 27 febr 2019 kl 9.00-11.00 hos Linda 

 

§14. Mötet avslutades 

 

 

 Gärsnäs 20190116 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 

 


