
Nätverket Qlaras verksamhetsberättelse för 2018  
Styrelsen för Nätverket Qlara avger här verksamhetsberättelsen för 2018. 

Inledning 
Under året har nätverket haft olika träffar för att ge medlemmarna möjlighet att träffas och lära 
känna varandra samt diskutera olika företagsrelaterade frågor. Det har varit Drop-in, frukostmöten, 
medlemsmöte, workshop m.m. Dessutom har vi gjort gemensamma aktiviter som Qulturgruppen 
har arrangerat. Det har också varit mycket aktivitet i gruppen Qlara Blickar på Facebook som är ett 
bra sätt att hålla kontakten, förmedla tips och information m.m. 

Qlaras medlemmar har fått information om nätverkets aktiviter och annat intressant via Qlaras 
hemsida, Qlaras Blickar och mail. 

Qlara fortsätter att engagera sig i det lokala näringslivet och har goda relationer med 
näringslivssekreterare, kommundirektör samt flera politiker i olika partier i Simrishamns kommun.  
 
Qlara engagerar sig även i det regionala samarbetet som Winnet driver och har medverkat på deras 
möten som medlem. 

Det finns intresse grupper inom nätverket som träffas regelbundet. Medlemmarna i grupperna har 
ofta ett gemensamt intresse som har inlett detta samarbete. 

Det har även varit flera olika spontana aktiviter från olika medlemmar t.ex. utbildning i sociala 
medier på bokoteket i Skillinge, lunchträffar som lottats ihop, medlemmar som har bjudit hem, 
Loppis, Julkalender på FB  
 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2018/2019 var 51 medlemmar.  

Styrelsen  
Under 2018 har följande personer ingått i styrelsen:  
 Linda Ohlsson, ordförande 
 Gaby Gummesson, sekreterare 
 Gundula Olsson, kassör 
 Petra Ariton, ledamot 
 Anette Rydberg, ledamot  
 Kirsten Wexö Olsson, ledamot  

Under verksamhetsåret har nio styrelsemöten hållits.  

Qlaras medlemskap 
Winnet Skåne (innehåller 13 kvinnliga nätverk i södra Sverige) och är en ideell organisation med 
nätverkande kvinnor som metod i deras arbete. Målet är att synliggöra och öka kunskapen om 
kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.  



Medlemsträffar  
Årsmöte med Årets Qlarafest: 
Årsmötet hölls den 16:e mars på Kåsessons som drivs av qlaran Maria Åkesson.  
Till årets Qlara valdes Birgitta Söderberg. 

Drop in: 
Första måndagen i varje månad med början kl.16.00-18.00 har det varit drop in på Cafe Kagan i 
Simrishamn som drivs av qlaran Lisa Gölén.  
 
Qlaras höstmöte: 
Till årets höstmöte valde styrelsen att ha en liten workshop innan det va dags för själva 
medlemsmötet.  
Årsmötet hölls på Vadenhög hos qlaran Pia Sandehn Kjellberg. Vi va 13st qlaror på mötet.  
 
Qlaras grupper 
Qulturgruppen 2018:  
Qulturgruppen har under 2018 bestått av Ingrid Brink, Elisabet Dahlqvist och Bi Söderberg och vi 
har haft 7 möten under året.  
Qulgruppen skapade 7 arrangemang under året: Utflykt till Malmö museum, Textil utställning 
Föredrag på internationella kvinnodagen, för andra året i rad, om Kvinnor i Simrishamn av Lena 
Alebo, Österlens Museum. 15-20 personer var åhörare. Undervisning i Hjärt/lungräddning för 6 
Qlaror. Qlara loppis hos Gith på Hannåsa gård, ca 10 Qlaror deltog. Middag på Måns Byckare i 
Simrishamn samlade 10 Qlaror. Utflykt till Kulturen i Lund och därefter After Work hos Camilla 
Tekin på Restaurang Valvet i Lund. Qlaras julfest på Sjöbacka, där 18 Qlaror hade en mysig kväll.  
 
Frukostmöten:  
Dessa håller Birgitta Söderberg och Kirsten Wexö Olsson i.  
Qlara frukost har haft ett möte under 2018, hos Anne Bengtsson, Recover Spa i Vik.  
 
Medlemsmöten:  
Linda Ohlsson och Petra Ariton arrangerade under vårterminen månadsmöte varje månad för 
medlemmar och kvinnor intresserade av nätverket. Varje möte hade ett tema med fokus på 
företagande. Sammanlagt blev det tre lunchträffar i Simrishamn (med tema planering, 
marknadsföring och att driva företag under sommaren) samt två fikamöten (med tema att inspirera 
och inspireras via citat och att våga ta betalt). 
Under året har det arrangerats två "prova-på-mastermind"-träffar i gamla banken i Skillinge (fd 
Skillinge Bokotek) faciliterade av Petra Ariton. Första gången deltog sex qlaror och andra gången 
tre qlaror. Mastermind är en metod där en eller flera deltagarna presenterar sin specifika utmaning 
och därefter brainstormar gruppen lösningar utifrån sina erfarenheter. Båda träffarna upplevdes som 
mycket positiva för närvarande qlaror. 

Årets Qlara-gruppen: 
Denna gruppen har i år bestått av Birgitta Söderberg, Greta Lind och Ingrid Brink.  
Gruppen arbetar med att utse årets Qlara samt ordna Årets Qlara-fest. 



 
Webbgruppen: 
Webbgruppen har under året bestått av Petra Ariton, Anette Rydberg och Linda Ohlsson. Nätverkets 
nya hemsida, byggd i wordpress och responsiv för att passa så väl dator som mobiltelefon, 
lanserades på ett glöggmingel hemma hos Linda. 

Workshops: 
Mars: Instagram för nybörjare med Petra Ariton och Monica Strandell 
April: Härskartekniker i samarbete med Winnet 
Maj: Frukostmöte i samarbete med näringslivsutvecklare Lars Persson 

Sociala medier:  
Facebook är fortfarande en av de mest aktiva forumen för Qlaras aktiviteter.  
Qlara blickar har nätverkets huvudsakliga diskussioner och nyhetsflöden men det finns även andra 
grupper såsom 
* Qlara styrelse 
* Kommunikationsgruppen  
* Qultur-gruppen  
* Valberedningsgruppen  
* Årets Qlara-gruppen  
* Qlara läser  

 
Qlaras samarbete med kommunen 
Arbete för en förbättrad dialog mellan näringslivet och kommunen:  
Vi blev kallade till ett uppstartsmöte våren 2018 där man samlade flera yrkesgrupper, alla 
företagarföreningar i kommunen va inbjudna, tjänstepersoner och några politiker.  
Då beslutades att man skulle hålla regelbundna stormöten med gruppen för att hitta 
utvecklingsområden.  
På andra mötet bestämde man att en arbetsgrupp skulle tillsättas med två tjänstepersoner, Lars 
Persson och Sofie Bredahl, samt sju andra personer och en av dessa är vår ordförande Linda 
Ohlsson. Gruppen har haft flera möten och har även hjälpt till på stormötena under året. Nu har man 
ett tydligare arbetsmaterial med utvecklingspunkter samt förslag på hur man ska jobba vidare. Detta 
materialet ska nu Qlara få tycka till om på ett möte innan gruppen jobbar vidare.  

Framtidsverkstad för Sjöfartsstråket i Simrishamn: 
Qlara har via ordförande även fått en inbjudan från Patricia Åberg på kommunen att deltaga med 
två representanter i framtidsverkstaden. Linda har inte möjlighet och därför bestämde styrelsen att 
vi skulle fråga våra medlemmar. Birgitta Söderberg och Monica Strandell kommer att gå på mötet 
och sedan får vi se vad det mer innebär. 

Vi har även en publik Facebook sida där vi annonserar nyheter, evenemang, beskrivit styrelsen, 
delat tankar från medlemmar i olika frågor genom filmer och berättar om saker som pågår i 
nätverket. Linda Ohlsson och Petra Ariton har under året ökat sitt engagemang på denna sidan och 
gjorde i början av året en långsiktig plan för att vi ska bli ännu mer synliga både för medlemmar 
och icke medlemmar. Linda Ohlsson höll även i att vi hade en adventskalender igång under 
december månad.  



Vi vill gärna passa på att be er alla om att gilla sidan samt bjuda in era vänner att gilla den. Men 
även regelbundet besöka sidan, gilla och kommentera samt dela inlägg.  
 
Vi har även en sida på Instagram med liknade innehåll som på Qlaras officiella Facebooksida. På 
denna är vi dock inte lika aktiva.  
 


