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Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara.  

Datum: 20190403 Plats: Friskhuset, Simrishamn 

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

och Bi Söderberg 

§1. Ordförande hälsar nya styrelsen välkomna till verksamhetsårets första möte och ser fram emot ett trevligt 

samarbete. Hon tackar samtidigt gamla styrelsen  för det stöd som funnits under förra verksamhetsårets 

utmaningar. 

 

§2. Till ordförande väljs Linda  

 

§3. Till sekreterare väljs Gaby 

 

§4. Föregående protokoll 

Vi gick igenom protokoll 9 fanns inget att notera: 

 

§5. Info från ordförande 

  

 Linda har fått inbjudan till arbetsgruppen kring Sjöfartsstråket i Simrishamn. Hon vidarebefordrar den 

till Bi Söderberg och Monika Strandell som ska representera Qlara här. 

 Det kommer att bildas en företagargrupp, där vi deltar, som ska samarbeta med kommunens 

näringslivsgrupp. Utförligare info kommer från Linda om detta. 

  Linda har presenterar Qlaras verksamhet på ett Zontamöte och fick mycket positiva kommentarer om 

vårt arbete. (Zonta är en internationell förening som finns i 66 länder världen över. Den bildades i 
USA 1919 för att skapa ett nätverk för kvinnor i ledande ställning. Det distrikt som Linda var på 
stäcker sig från Trelleborg till Kristianstad) 
 

§6. Ekonomi 

Ekonomin är god. Fullmakter för kassör, ordförande och vice ordförande är klara på banken. Alla fakturor är 

under kontroll och medlemmar som inte betalt kontaktas av kassören. Angående medlemsavgiften beslöt vi 

inför nästa år att de som inte betalt före årsmötet, får en påminnelse och om avgift inte betalas inom 14 

dagar plockas medlemmens presentation bort från hemsidan. 

 

§7. Medlemsansökningar: Inga nya ansökningar finns. Vår ambition är att kontakta kvinnliga företagare 

genom ett aktivt medlemsvärvningsbesök. Petra uppdaterar folder och Bi blir ansvarig för detta. På nästa 

möte diskuteras en ev värvningsgrupp 

 

§ 8. Namn på Qlaras nya medlemsskap 

Styrelsen efterlyser fler kreativa förslag och avvaktar med beslut om detta. 

 

§9 Offerter för Lära känna projektet.  
Styrelsen har mottagit två stycken offerter gällande förslaget om ”lära känna kurs” och detta tackar vi för. Det var 
två mycket kompetenta personer som visade sitt intresse för att leda kursen så valet var inte självklart. För att 
komma fram till ett beslut vägde vi innehåll och kostnad i de båda offerterna mot varandra. Vi kom slutligen fram 
till att anta det förslag som Gaby offererat. 
(givetvis var inte Gaby närvarande under denna punkt) 
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§10.  Hemsidan  

Nya webgruppen träffas nästa vecka och hemsidan är under ständig utveckling för att kunna marknadsföra 

Qlarorna så mycket det går. En förutsättning är att alla medlemmar bidrar med information/presentation av 

sig själva och foton. 

 

§ 11. Möte om utvecklingsarbete i Qlara 

Styrelsen beslöt att tacka ja till det generösa erbjudandet att ha mötet på Hannåsagård.  

 

§12. Övriga frågor 

Adressändring: Vi tog beslut att nätverkets säte ska vara i Simrishamns kommun och Anette fick uppdrag att 

ändra vår officiella adress till ordförandens hemadress, Vikingavägen 16, 272 37 Simrishamn. Om det går 

att särskilja kan ekonomisk information gå direkt till kassören. 

 

Vi beslutade också att begära in offert på bokföringshjälp från Qlarorna. Anette skriver offertunderlag. 

 

§13 Nästa möte Planeringsmöte 1 maj kl 11.30-16.00 på Hannåsa gård, då fastställs kommande ordinarie 

möten. 

 

§14. Mötet avslutades 

 

 

 Gärsnäs 20190304 

Protokollförare 

Gaby Gummesson och under punkt 9 Anette Rydberg 

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

Gaby Gummesson Linda Ohlsson  Anette Rydberg 

 

 

 

 


