
   

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara 

Datum: 2019-10-02 

Plats: Friskhuset, Simrishamn 

 

Närvarande: Linda Ohlsson 

 Petra Ariton 

 Kirsten Wexö Olsson 

 Bi Söderberg 

 Karin Eberhardt Grönvall 

 Annette Rydberg 

Under § 11 Greta Lindh 

Pia Sandéhn Kjellberg 

 

§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Linda. 

 

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Karin. 

 

§ 4 Linda föredrog protokollet från föregående styrelsemöte. Godkändes och lades 

 till handlingarna. 

 

§ 5 Info från ordföranden 

Linda meddelade att det finns önskemål från Simrishamns kommun om feedback 

om kommunens hemsida.  

 

§ 5 Ekonomi 

 Annette informerade om att ingenting nytt hänt vad beträffar föreningens ekonomi. 



 Offert har inkommit från Christin Fajersson beträffande revisorshjälp. 

         Annette meddelade att hon i mitten av december kommer att maila info om med- 

      lemsavgift för 2020 till medlemmarna. 

 Beslöts att godkänna Christin Fajerssons offert. 

 

§ 6 Medlemmar 

Intresse för att bli medlem i Qlara har visats från en nyinflyttad författare, Marianne 

Gunve. Karin informerar henne om nätverket och Lära-känna-kursen. 

   Gaby har förberett brev till tidigare medlemmar i Nätverket Qlara om möjligheten 

att bli StödQlara. Detta kommer att gå ut senast i slutet av november. 

 

§ 7 Marknadsföring på torget 

Birgitta och Karin kommer att stå på Simrishamns torg lördagen den 16 november från 

kl 10.30 till cirka 15.00 för att informera om Nätverket Qlara om vädret så tillåter. 

 

§ 8 Beach-flagga 

Patrik Wennström, JPWsport, har tagit fram två förslag till flagga att användas i 

marknadsföringssyfte. Den ena i droppform, den andra som s k ”hajfena”. Mötet 

diskuterade utseendet och kommer att ge Patrik ett slutgiltigt förslag. När detta 

presenterats är avsikten att beställa den tillsammans med en markplatta. 

 

§ 9 Hemsidan 

Ingenting nytt beträffande hemsidan anmäldes. 

 

§ 10 Höstmötet 

Vid årets höstmöte deltog sjutton medlemmar. Diskussioner fördes i form av tre work-

shops, som uppskattades mycket av deltagarna. Dokumentation från grupperna 

kommer. 

 

§ 11 Valberedningen 

Greta Lindh, sammankallande, och Pia Sandéhn Kjellberg från valberedningen besökte 

mötet för att sondera terrängen inför 2020 års årsmöte. Gaby Gummesson har avsagt 

sig omval; Birgitta Söderberg, Linda Ohlsson och Karin Eberhardt Grönvall sitter på ett 

år, som går ut i och med nästa årsmöte. Det innebär att valberedningen har att göra 

fyra nyval/omval. 

 

§ 12 Lära-känna-kurs 

Gaby Gummesson kommer att anordna en ny lära-känna-kurs med början i februari 

2020. Hon mailar info till dem som anmält intresse – det finns dessutom några platser 

kvar utöver dessa. 



 

§ 13 Nästa möte kommer att hållas måndagen den 9 december kl 14.15 på Friskhuset. 

 

§ 14 Mötet avslutades. 

 

Skillinge 2019-11-12 

 

Protokollförare   Justeras 

 

 

 

Karin Eberhardt Grönvall   Linda Ohlsson 

 

 

 


