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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20190227 Plats: Hos Linda Ohlsson, Simrishamn 

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

Olsson  

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§2. Vi diskuterade hur styrelsens arbete under året fungerat och eventuella förändringar som behövs.  

 

Från och med paragraf 3 närvar också dagens styrelsepraktikant Karin Eberhardt Grönvall på mötet 

 

§3 Till ordförande väljs Linda  

 

§4. Till sekreterare väljs Gaby 

 

§5. Föregående protokoll 

Vi gick igenom protokoll 8: 

Kirsten och Gaby rapporterade från Femnet träffen i Malmö.  

Vi vet inte om Gundula närvarit på Winnets årsmöte.  

Petra har gjort sin första intervju som blev med Elisabeth Dahlquist. 

Anette och Gaby fick uppdrag att efterlysa inbjudan till 8 mars. 

Frågor ang framtida verksamhet sköts till beslut om separat möte. 

Kallelse till årsmötet är utskickad. Handlingar och motioner kommer. 

 

§6. Info från ordförande 

  

 Vi har fått frågan om vi vill representera i en arbetsgrupp kring Sjöfartsstråket i Simrishamn. 

Ordföranden uttrycker sin glädje över att kommunen ser oss som naturlig samtalspartner och över att 

Bi Söderberg och Monika Strandell har anmält sitt intresse för att representera Qlara här. 

 Näringslivsutredningsgruppen har haft sitt avslutande möte och nu ska Lars Persson och Sofi Bredahl 

göra slutrapport. Linda har ombetts delta i detta arbete. Vilket styrelsen tolkar som att Linda 

representerat Qlara på ett mycket bra sätt i detta arbete. 

 Linda har också kontaktats av olika företag som vill komma och presentera sig på Qlaramöten. Hon 

har svarat att de är välkomna som medlemmar och då får chansen till presentationer på tex 

frukostmöten. 

  

§6. Ekonomi 

Vår kassör är sjuk och har inte kunnat skicka alla de handlingar vi efterlyst. Vi vet att det hittills betalts 14 

medlemsavgifter för 2019. Vi påminner på olika sätt om inbetalning för Qlarorna och ny korrekt faktura 

måste skickas omedelbart som underlag för medlemmarnas bokföring. Det är nu verifierat hos Skatteverket 

att den kan se ut som tidigare och att det är korrekt med avdragsgill serviceavgift. 

 

§7. Medlemsansökningar: Ansökan om medlemskap har inkommit från Lillemor Ördell. Anette har 

kontakt med henne. Jessica Schönemeyer har begärt utträde och vi hälsar henne välkommen tillbaka när hon 

så önskar. 

 
§ 8. Inför Årsmötet  

Årsmöte blir 22 mars kl 16.30 på Måns byckare Bar och Matsal som ägs av en Qlaramedlem . Styrelsen 

samlas kl 16.00. 
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Linda skriver verksamhetsberättelse och Gaby korrekturläser 

 

§9 Gaby har skriftligen presenterat ett förslag till ett Lära känna projekt. Styrelsen ställer sig positiv till 

detta. Detaljer diskuterades och Gaby fick i uppdrag att omarbeta en del i förslaget samt skicka ut en 

offertförfrågan till Qlaras medlemmar med uppdragsbeskrivning för betald projektledare om intresse finns 

hos Qlaras medlemmar för projektet. Förslaget presenteras på årsmötet. 

 

 

§10.  Hemsidan  

Petra har sjösatt den nya hemsidan och allt är under kontroll. 

 

§ 11. Framtiden 

Vi beslutade att avsätta en speciell mötesdag för framtidsarbetet. Onsdagen 1 maj kl 11.30-16.00 ev på 

Friskhuset. Kirsten ordnar lunch om vi ska vara hos henne. 

 

§12. Övriga frågor 

Hanns inte med. 

 

§13 Nästa möte prel 3 april, fastställs på det konstituerande mötet den 22 mars 

 

§14. Mötet avslutades 

 

 

 Gärsnäs 20190228 

Protokollförare 

Gaby Gummesson 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson 

 

 

 


