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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20181129 Plats: Friskhuset 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 både protokoll 5 och 6 

Vi har konstaterat att mail info@qlara.net kommer fram till Linda men vet ej med qlara@qlara.net. Gaby 

fick i uppdrag att testa om det kommer svar på denna mail 

 

Tyvärr har inget anmält intresse för att prya i styrelsen. Skulle man kunna tänka sig att ingå så är det ett 

utmärkt tillfälle att prova vad det innebär nu de kommande två möten i jan och febr 2019. 

 

§5. Info från ordförande 

  

 Linda har tackat ja till en inbjudan från Sydöstra Skånes Zontaklubb att prata om Qlara kvällen 25 

mars. Ev följer ytterligare en person med som kan berätta om Qlaras historia. 

 Vi konstaterade att mingelträffen med release av nya hemsidan var mycket trevlig och tackar Linda 

och Petra för allt arbete inför denna samt alla de Qlaror som kom. 

 Julkalendern är på gång. De luckor som inte fylls av en enskild Qlara kommer att användas till 

marknadsföring av nätverket. 

 Framtida planer för Qlara och styrelsen diskuterades. 

  

§6. Ekonomi 

Vår kassör meddelande att ekonomin är god och behållningen har ökat. Vi kommer att investera i aktiviteter 

för Qlarorna. Inspirationsföreläsningar kom upp som ett förslag eller andra aktiviteter där Qlarorna kan dela 

med sig av sin kompetens och få betalt för detta. Ordförande och kassör besöker direkt efter mötet Spb Syd 

för att föra över kontona dit från Nordea. 

 

§7. Medlemsansökningar: Vi hälsar Louise Kongstad välkommen som ny medlem. 

 Med anledning av hennes ansökan diskuterade vi vilket upptagningsområde Qlara ska vända sig till. Inget 

beslutades men vi kommer att titta på deltagarfrekvensen hos de deltagare som inte bor i Sydöstra Skåne. 
 

Vi beslutade också att de som blir nya medlemmar och betalar i månaderna nov eller december får räkna 

avgiften som betald för kommande år. Övriga månader är det full avgift som gäller. 

 

Kassören presenterade en lista på de medlemmar som betalt för 2018 och vi är drygt 50 medlemmar nu. 

Gaby har pratat med en del som vi saknar för att försäkra oss om att mail om medlemsavgiften gått fram och 

att utträdet är ett aktivt beslut. 

 

Vi bordlade diskussion om ett seniormedlemskap. Detta bör tas på årsmötet och Gaby fick i uppdrag att 

presentera ett förslag för hur detta skulle se ut på nästa möte. 
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§9. Hemsidan  

Petra fick uppdraget att lägga över den nya hemsidan www.qlara.nu på den gamla adressen www.qlara.net 

så snart som möjligt. Hon meddelar på Qlarablickar vilken datum den gamla kommer att försvinna. 

 

§10. Höstmötet 

Resultatet av Höstmötets Workshop kommer att tas upp på nästa möte när framtiden planeras. 

 

 

 §11. Nästa möte 16 jan 2019 kl 9.00-11.00 hos Linda 

 

§12. Mötet avslutas 

 

 

 Gärsnäs 20181130 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 
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