
   

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara 

Datum: 2019-08-14 

Plats: Vikingagatan 16, Simrishamn 

 

Närvarande: Linda Ohlsson 

 Gaby Gummesson 

 Petra Ariton 

 Kirsten Wexö Olsson 

 Bi Söderberg 

 Karin Eberhardt Grönvall 

 

§ 1 Ordföranden 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 rapporterade att hon fått info om nytt bokningssystem från Kultur- och 

fritidsnämnden i kommunen. Informationen i sin helhet finns på Qlara styrelsen på FB. 

 

§ 6 Ekonomi 

Föreningens ekonomi ser fortsatt god ut. Inga nya händelser rapporterades. 

 



§ 7 Medlemsansökningar 

Intresse för att bli medlem i Qlara har visats från flera håll, men i dag har ingen 

ansökan inkommit. Någon, som vill bli medlem, har dessutom visat intresse för att 

delta i Gabys ”Lära känna kurs”. Mötet ansåg det möjligt för henne att delta förutsatt 

att hon snarast skickar in ansökan och betalar in medlemsavgift. Ansökan läggs upp i 

styrelsegruppen för snabb behandling. 

 

§ 8 Namn på Qlaras nya medlemskap 

Mötet diskuterade de förslag på namn som framförts. Några förslag har presenterats 

på Qlara Blickar. De flesta har valt att rösta på StödQlara, och eftersom också styrelsen 

enhälligt föredrar detta namn, beslöts välja det. Namnet är logiskt eftersom man med 

sitt medlemskap stöder andra Qlaror genom sin medlemsavgift, erfarenhet och 

kompetens. För att bli en StödQlara kräv att man varit fullvärdig medlem under minst 

tre år. Anledningen till att man ändrar sitt medlemskap till att vara en StödQlara är, att 

man inte längre behöver använda sig av Qlara som marknadsföringskanal men 

fortsättningsvis ändå kan delta i Qlaras alla aktiviteter och projekt, även själv leda 

projekt. Årsavgiften för en StödQlara är 200 kr lägre än ordinarie medlemsavgift. En 

annan viktig skillnad är att man som StödQlara inte har rösträtt på årsmöte och 

höstmöte. Det nya medlemskapet kommer att gälla från verksamhetsåret 2020. 

 Beslöts att det nya medlemskapet kommer att ha namnet StödQlara.  

 

§ 9 Övriga frågor 

En offert på att framställa infofolder i färg har inkommit från Göran Söderberg. Han 

erbjuder sig i offerten att framställa ca 100 ex till en kostnad av 200 kr. 

 Beslöts att acceptera nämnda offert från Göran Söderberg. 

 Tankar omkring kritik, som framförts från medlemmar om styrelsearbetet, framfördes 

och diskuterades av mötet. Det ansågs viktigt att gå vidare med frågan. Behov att sätta 

ihop policy för hemsidan framfördes också. 

 Beslöts att ta upp ovan nämnda frågor vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 10 Nästa möte bestämdes hållas kl 14.15 den 2 oktober på Friskhuset. 

 

§ 11 Mötet avslutades. 

 

Skillinge 2019-08-15 

Protokollförare  Justeras 

 

Karin Eberhardt Grönvall  Linda Ohlsson 


