
   

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara 

Datum: 2019-10-02 

Plats: Friskhuset, 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 Karin föredrog protokoll från föregående möte. Protokollet godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 Info från ordförande 

Linda har fått en inbjudan från Riksteatern, Tomelilla, till en teaterföreställning i  

medborgarhuset i Smedstorp, ”Lust”. Erbjudandet innebär att Qlara-medlemmar kan 

få biljetter för 150 kr i stället för till ordinarie pris, 200 kr, om minst fem anmäler sig. 

Beslöts uppdra åt Linda att lägga ut info om denna inbjudan på Qlara Blickar 

med uppmaning till dem, som är intresserade, att själva organisera ev 

teaterbesök. 

Enligt tidigare diskussion togs ett ev frukostmöte på Österlengymnasiet upp. Mötet  

ansåg att det skulle vara bättre att arrangera ett sådant möte i samarbete tillsammans 



med Företagarna Österlen, Hammenhögs Byalag och Skillinge Företagarförening i 

stället för att hålla ett frukostmöte enbart i Qlaras regi. 

Linda informerade om att näringslivsgruppen och Simrishamns kommun kommer att 

hålla ett upphandlingsmöte kl 18.30 den 18 november. 

Lars Persson från näringslivsgruppen har framställt frågan hur många i Nätverket Qlara 

som får nyhetsbrev från kommunen. Det är förmodligen endast ett fåtal, varför mötet 

ansåg det viktigt att ta upp frågan på höstmötet. 

Linda nämnde också att det är dålig respons på vad som läggs ut på Qlara Blickar, 

något som också bör diskuteras vid höstmötet; nära till hands ligger frågan vad Qlara 

Blickar ska användas till. 

 

§ 6 Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god. Offert på bokföringshjälp till kassören kommer att 

efterfrågas på Qlara Blickar. Slutdatum anges till den 15 oktober, varefter beslut fattas 

vid höstmötet. 

 

§ 7 Medlemsansökningar 

En ny medlem har tillkommit, Anna Stensdotter, som hälsas välkommen. Vidare 

diskuterade mötet förutsättningarna för före detta Qlaror att komma tillbaka som 

StödQlara. För att komma i fråga för att bli StödQlara krävs dels att det inte gått mer 

än tre år sedan man lämnat nätverket, dels att man dessförinnan varit medlem i minst 

tre år. 

 Möjligheten att finnas kvar i nätverket efter att man lämnat Österlen diskuterades. 

 Foldern ”Till dig som är nyfiken på Nätverket Qlara” är klar och presenterades av 

Birgitta. 

Beslöts att uppdra åt Gaby att skriva ett brev och åt Petra att skicka detsamma 

till alla f d Qlaror som uppfyller kriterierna för att bli StödQlara; 

 att man inte kan vara kvar i Nätverket Qlara om man inte längre bor 

eller verkar på Österlen. 

 

§ 8 Arbete med hemsidan 

Petra framförde önskemål om att ta upp hemsidan som en punkt på höstmötet. Att 

hålla hemsidan à jour är arbetskrävande, varför det är av stor vikt att medlemmarna 

diskuterar utseende m m. Vissa uppgifter måste utföras, som regelbundna 

uppdateringar och ändringar i presentationerna av medlemmar, men det finns också 

andra möjligheter att använda hemsidan. Ett sätt, som Petra arbetat med, är att 

besöka medlemmar och filma dem i deras verksamhet. Detta är ett utmärkt sätt att 

marknadsföra såväl enskilda medlemmar som Nätverket Qlara. 

 Beslöts att hänföra diskussionen om hemsidan till höstmötet. 



§ 9 Höstmötet 

Årets höstmöte kommer att hållas på Café Kagan, Simrishamn, kl 18.30-21.00 

måndagen den 28 oktober. Nätverket bjuder medlemmarna på bubbel, snittar, kaffe 

och kaka. Petra gör ett FaceBook evenemang inför höstmötet. 

 Mötet diskuterade genomförande av höstmötet och enades om att behandla aktuella 

frågor som gruppdiskussioner, där deltagarna byter grupp då och då för att kunna 

delta i samtliga diskussioner. Ämnen som föreslogs tas upp var: 

1. Sociala medier överhuvudtaget. 

2. Qlara Blickar. 

3. Marknadsföring av såväl enskilda medlemmar som av Nätverket Qlara. Petra 

berättar alt. lägger upp en film om hemsidan och vikten av marknadsföring via 

densamma. 

4. Antal medlemmar – ska antalet begränsas? Gaby ansvarar för en punkt under 

denna rubrik; Birgitta deltar med ämnet ”Aktiv medlem – hur är du aktiv?” 

5. Vad kan nätverket ge dig, och vad kan du ge nätverket? 

 

§ 10 Övriga frågor 

Qul-gruppen har ansökt om ekonomiskt stöd till årets julfest och till arrangemang den 

8 mars 2020. Det betonades att arrangemanget den 8 mars 2020 inte är detsamma 

som föregående år utan del 4 av föredragsserien. Båda arrangemangen bör sättas in 

på Kulturguiden, där deadline för årets händelser är den 12 november. Birgitta 

vidarebefordrar beslut från denna paragraf till Qul-gruppen. 

 Beslöts att bevilja 150 kr/medlem vid årets julfest; 

att bevilja 1 500 kr som arvode till Lena Alebo för föredrag vid arrange- 

mang den 8 mars 2020. 

  

 Marknadsföring på torget diskuterades. Mötet föreslog att på höstmötet efterlysa 

 medlemmar, som kan tänka sig medverka. 

Beslöts att uppdra åt Birgitta och Karin att hålla i nämnda marknadsföring lör- 

dagen den 16 november mellan kl 10.30 och 14.00. 

Gaby rapporterade från Lära känna-kursen, som hållits under året. Totalt har 24 med- 

lemmar deltagit, 11 deltagare i genomsnitt, och vid vart och ett av de sju kurstillfällena 

har 1-3 deltagare presenterat sig och sin verksamhet. Kostnaden för nätverket har 

varit 260 kr/deltagare, vilket mötet ansåg vara väl investerade pengar. (Gabys rapport 

biläggs protokollet.)  

Birgitta redogjorde för utvärderingen efter avslutad kurs. 20 av deltagarna har svarat 

på utvärderingsblanketten och samtliga önskar en upprepning av kursen. De flesta vill 

dessutom delta också i nästa kurs.  

Beslöts att starta ny Lära känna-kurs i februari 2020 med Gaby som ledare till 

samma pris som årets kurs. Antal kurstillfällen bestäms av antal 

anmälda deltagare. Såväl presentationsteknik som marknadsföring 

kommer att ingå i kursen. 



§ 11 Nästa möte bestämdes till måndagen den 11 november kl 14.15-16.15, plats:  

Friskhuset, Simrishamn. 

 

§ 12 Mötet avslutades. 

 

Skillinge 2019-10-02 

Protokollförare   Justeras 

 

 

Karin Eberhardt Grönvall   Linda Ohlsson 

 


