
Protokoll från nätverket Qlaras årsmöte den 22 mars 2019 

på Måns Byckare i Simrishamn 

§1 Mötet öppnas av Linda Ohlsson 

§2 Frågan om mötet är behörigen utlyst besvaras med ja 

§3 Dagordning fastställs 

§4 Till mötets funktionärer väljs: 

  ordförande för mötet Linda Ohlsson 

 sekreterare för mötet Gaby Gummesson  

justerare tillika rösträknare Gith Vikström och Ann-Helen Bizzozero 

§5 Antalet närvarande medlemmar är 17 Namnlista skickas runt och finns som bilaga till protokollet 

hos sekreteraren. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 presenteras 

§7 Balansräkning och resultaträkning fastställs för det gångna verksamhetsåret 

§8 Revisorernas berättelse läses upp och godkänns 

§9 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§10 I enlighet med stadgarna fastställs firmatecknare, dvs styrelsens ordförande och kassör var för 

sig. På inrådan av föreningens revisor Ann-Marie Louisson beslutar årsmötet att ytterligare en person 

som styrelsen utser får samma befogenheter. Enligt tidigare gäller summan 2 000 kr som övre gräns 

för kostnader utan att de beslutas specifikt i styrelsen eller på medlemsmöte.   

§11 Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår läses upp och godkänns. Förslag av 

Christine Fajersson att budget samkörs med bokföringen. 

§12 Oförändrad medlemsavgift fastställdes. Medlemsavgiften för 2019 är 50 kr och serviceavgiften 

450 kr. 

§13 Enligt årsmötets förslag utökas styrelsen till sex ledamöter utöver ordföranden. Följande väljs: 

Linda Ohlsson till ordförande för 1 år 

Petra Ariton. Kirsten Wexö Olsson och Anette Rydberg omval 2 år 

Gaby Gummesson har ett år kvar av sin mandattid 

Karin Eberhardh Grönvall fyllnadsval för Gundula Olsson 1 år 

Birgitta Söderberg nyval 1 år  

Till revisor väljs Carin Åström nyval 2 år och till revisorssuppleant väljs Livia Laks omval 1 år. 

Till valberedning för 1 år väljs Greta Lindh, Elisabeth Dahlquist och Pia Sandéhn Kjellberg 



Till Årets Qlara kommitté väljs Ylva Stockelberg, Ann-Helen Bizzozero och Lena Johnsson 

§14 Omedelbar justering av §13 beviljas 

 §15 Inkomna motioner/förslag 

Gaby Gummessons motion kring ett mentorsmedlemsskap diskuteras livligt och godkänns enligt 

följande under förutsättning att det kallas något annat än medlemskap eftersom vi då inte behöver 

stadgeändring. Förslag ska inhämtas via Qlarablickar, styrelsen tar sen beslut om namnet. Förslag 

som uppkom under mötet var Qlaravänner och Nestor.  

Person som varit fullvärdig medlem under minst 3 år men inte längre behöver använda sig av Qlara 

som marknadsföringskanal, kan fortsätta delta i Qlaras alla aktiviteter och projekt och även själv leda 

projekt mot en årsavgift som är 200 kr lägre än ord medlemsavgift. Man har emellertid inte rösträtt 

på årsmöte och höstmöte. Detta införs från verksamhetsåret 2020 

§16 Under punkten övriga frågor väcktes tre frågor: 

Petra Ariton informerade om kommande frukostmötet innehåll 

Elisabeht Dahlquist erbjöd en digital Picture Frame. Kirsten Wexö Olsson tog emot denna till sitt 

företag. 

Gaby Gummesson presenterade ett projektförslag kring en ”lära känna kurs” som årsmötet visade 

intresse för. Förslaget finns som bilaga till protokollet. Offert som projektledare ska inhämtas bland 

Qlarorna. 

 §17 Ordförande tackar för fortsatt förtroende och avslutar mötet 

Gärsnäs 2019-03-23 

 

Gaby Gummesson 

Justeras 

 

………………………….  …………………….. 

Gith Vikström    Ann-Helen Bizzozero 


