
                                        

 

Protokoll från Nätverket Qlaras styrelsemöte 2017-01-18 

Närvarande: Linda Ohlsson, Karin Aleby, Carin Åström och Lena Johnson 

Plats:   hemma hos Lena J. i Brantevik 

 

§1   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

§2   Val av ordförande 

Till mötets ordförande väljs Linda O. 

§3   Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare väljs Lena J. 

§4   Föregående protokoll 

Under §4, riktlinjer för Qlaras Facebookssida fortsätter diskussionerna för att öka aktiviteterna på sidan. 

Beslutas att föreslå den nya styrelsen att en ledamot utses som ansvarig för att informera om Qlara-

aktiviteter på FB. Beslutas även att föreslå den nya styrelsen att den frågan kommer upp som en 

stående punkt på dagordningen på styrelsemötena.   

Under §8 förberedelse inför årsmötet. Beslutas att Karin A. kontaktar Årets Qlara kommitté och kollar 

upp om de är informerade om datum för årsmötet. Det beslutas att kommittéen får 4 000.- i sin budget 

som Karin A. samtidigt informerar dom om. 

§10 Frukostmöten våren 2017, justering av datum för frukostmötet i maj. Det flyttas från den 11 maj 

till den 5 maj och kommer att hållas hos Gith Vikström, B&B Hannåsa gård. Beslutas att informationen 

ska delges medlemmarna via ett Nyhetsbrev  som Lena J. författar. Lena J. kontaktar Ingrid B. 

angående aktivitet den 8 mars som är planerad av QUL-gruppen för möjligheten att få med info om 

den i Nyhetsbrevet.  

§5   Ekonomi 

Några fakturor för de löpande utgifterna är betalda. Fortsatta diskussioner om ev. byte av bank 

bordläggs. Carin Å. rapporterar om den nya rutinen med utskick av individuella fakturor med medlems- 

plus serviceavgift via e-post. Den har gjort det tydligt att vi behöver effektivisera hanteringen av 

medlemmarnas personuppgifter.  

 

 



§6   Förberedelser inför årsmötet 

Lathunden inför årsmöten gås igenom och följande beslutas: Lena J. formulerar ett Nyhetsbrev med 

påminnelse om möjligheten att skicka in motioner som skall vara inlämnade senast 4 veckor före 

årsmötet. De skall skickas till Qlaras e-postadress. Samtidigt ska även en påminnelse om 

medlemsavgiften finnas med i Nyhetsbrevet. Karin A. skickar ut Nyhetsbrevet via e-post. 

Kallelse och dagordning skriver Lena J. Verksamhetsberättelse författar Lisa V. och verksamhetsplanen 

skriver Linda O. Dead-line den 26 febr. Valberedningens förslag ska vara klart den 20 febr. Det 

beslutas att Lena J. informerar valberedningen. Beslutas att alla underlag skall skickas till Karin A. för 

ett sedan gå ut till medlemmarna via ett Nyhetsbrev, inklusive ett budgetförslag som Carin Å. ansvarar 

för. Carin Å. rapporterar att kontakten med revisorn är tagen och det fungerar bra. 

§7   Qlarafondens vara eller icke vara 

Lena J. rapporterar att hon planerar att skriva en motion till årsmötet om att de pengar som finns kvar i 

fonden skall återgå till Nätverket Qlaras löpande konto. Intresset för att söka medel har tyvärr inte varit 

så stort bland medlemmarna som önskas.  Enligt kassören, Carin Å. finns det ca 10 000.- kvar i fonden. 

§8   Medlemsansökningar 

Vi hälsar Kirsten Wexö Olsson välkommen till Qlara. 

§9   Övriga frågor 

Inga övriga frågor kom upp. 

§10  Nästa möte 

Beslutas att nästa möte skall hållas tisdag den 21 februari, kl. 18.15 hemma hos Linda L. 

§11  Mötets avslutande 

Ordförande tackade för intresset och avslutade mötet. 

 

Vid pennan:                                                                     Ordförande: 

Lena Johnson                                                                    Linda Ohlsson 

 

 

 

 

                             


