
   

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara 

Datum: 2019-06-05 

Plats: Friskhuset, Simrishamn 

 

Närvarande: Linda Ohlsson 

 Gaby Gummesson 

 Petra Ariton 

 Kirsten Wexö Olsson 

 Bi Söderberg 

 Karin Eberhardt Grönvall 

Anmält för- 

hinder: Annette Rydberg 

 

§ 1 Ordförande öppnade mötet. 

 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Linda. 

 

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Karin. 

 

§ 4 Linda föredrog protokoll från föregående möte. Protokollet godkändes och lades till 

 handlingarna. 

 

§ 5 Info från ordförande 

Linda har varit i kontakt med Österlengymnasiet med förfrågan om nätverket skulle 

kunna ha ett frukostmöte i gymnasiets aula, varvid eleverna vid gymnasiets kock-linje 

erbjuds att – på Nätverket Qlaras kostnad – anordna frukosten. Syftet med detta möte 

är att bjuda in den styrande kvinnliga trion i Simrishamns kommun (Diana Olsson, 

Jeanette Ovesen och Sofie Bredal) med en Qlara som moderator. 

 



§ 6 Ekonomi 

Eftersom Annette var förhindrad att delta i mötet, skjuts den aktuella ekonomiska 

rapporten upp till nästa möte. 

Beslöts att uppdra åt Karin att maila en lista till Annette på uppgifter att ta upp 

vid nästa styrelsemöte: uppföljning av adressändring, offert på bok- 

föringsarbetet och info om dekalen, som diskuterades vid planerings- 

mötet den 1 maj. 

 

§ 7 Medlemsansökningar 

Ingen ansökan om medlemskap föreligger för närvarande. 

 

§ 8 Namn på Qlaras nya medlemskap 

Mötet diskuterade namnförslag på ett begränsat medlemskap i Nätverket, vilket 

innebär en lägre medlemsavgift (300 kr) och att man inte har rösträtt. 

Beslöts att uppdra åt Gaby att lägga ut förslaget ’XQlara’ i FB-gruppen för 

att väcka debatt och förhoppningsvis få reaktioner. 

 

§ 9 Gabys Lära-känna-projekt 

 På grund av stort intresse, har Gaby utökat kursen och inlämnat ett tillägg till den  

 tidigare offerten. Aktuell faktura omfattar också kostnad för detta tillägg. 

Beslöts att godkänna Gabys inlämnade faktura, som tar med kostnad för 

tilläggskostnader enligt ovan. 

 

§ 10 Hemsidan 

Hemsidan diskuterades varvid påpekades vikten av att all info där är aktuell, vilket 

är viktigt för nätverkets anseende utåt. Det är av största vikt att alla medlemmar 

själva bevakar detta och mailar ändringar till Petra. 

 

§ 11 Info från medlemsansvarsgruppen 

Petra rapporterade att en ny folder är på gång. Mötet diskuterade möjligheten att 

framställa en A4-sida (pdf) att använda vid spontana möten som info till dem, som 

visar intresse för Qlara. Petra skickar underlag till Bi, som undersöker om Göran 

Söderbergs firma ARKFOTO kan bistå vid framtagande av denna.  

 

§ 12 Webb-gruppen 

Det har visat sig att det föreligger oklarheter om vilka som har behörighet att lägga ut  

information på nätverkets officiella sida. 



Beslöts att endast styrelsen  med Petra som webb-ansvarig har behörighet att 

göra inlägg på Nätverket Qlaras officiella FB-sida, och att Linda som ord- 

förande är huvudansvarig när det gäller att uppdatera sidan. 

 

 

§ 13 Torgmöte 

Bi rapporterade att hon varit i kontakt med Anand Andersson på Simrishamns 

kommun med förfrågan om vad som gäller för att ha informationsmöte på torget. 

För att informera på torget vid enstaka tillfällen krävs inte polistillstånd. 

 Beslöts att vid nästa styrelsemöte bestämma datum för torgmöte. 

 

§ 14 Höstmöte 

Plats och datum för höstens möte för medlemmar diskuterades.  

Beslöts att hålla höstmötet på Café Kagan kl 18.30 måndagen den 28 oktober 

med reservation att detta måste förankras hos Lisa innan definitivt 

beslut. 

 

§ 15 Qul-gruppen 

En ansökan om ekonomiskt bidrag på 100 kr/deltagare vid den årliga sommar- 

middagen har inkommit från Qul-gruppen. Mötet ansåg inte detta vara befogat. 

Däremot var mötet positivt till den ansökan om 500 kr till Qlara-loppis den 7 juli 

som också inlämnats. 

 Beslöts att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till sommarmiddagen; 

att bifalla ansökan om ekonomiskt bidrag på 500 kr till årets 

Qlara-loppis den 7 juli. 

 

§ 16 Utvecklingsarbetet 

Linda föredrog minnesanteckningarna från planeringsmötet den 1 maj. Mötet dis- 

kuterade en uppdatering av den verksamhetsplan för 2019 som förelåg vid årsmötet. 

Möjligheten att göra en live-sändning för medlemmarna på Qlara Blickar med info 

från mötet den 1 maj diskuterades också.  

   Linda gör ett förslag på uppdatering av verksamhetsplanen. 

 Beslöts att ta upp verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 17 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 14 augusti kl 13.00 – 15.30 på Friskhuset. 

 

§ 18 Mötet avslutades. 

 



Skillinge 2019-06-05 

Protokollförare  Justeras 

 

Karin Eberhardt Grönvall  Linda Ohlsson 

 

 

 


