
   

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara 

Datum: 2019-12-09 

Plats: Friskhuset, Simrishamn 

 

Närvarande: Linda Ohlsson 

 Gaby Gummesson 

 Petra Ariton 

 Kirsten Wexö Olsson 

 Bi Söderberg     

 Anette Rydberg 

 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 ordföranden 

Linda informerade om att hon haft ett nytt möte med representanter för kommunen, 

varfid diskuterades formen för gemensamma möten – frukostmöten eller någon 

annan typ av möten. Plats, tid, längd på mötena och mötenas innehålla diskuterades 

också. För att få en bild av hur medlemmarna i nätverket ser på saken föreslogs bl a att 

lägga ut en enkät på Qlara Blickar. 

 Företagarna har frågat oss om vi vill arrangera en AW på Hickory i Simrishamn, och det 

har vi sagt ja till. 



 Vidare informerade Linda om att gymnasieutredningen nu finns tillgänglig. Med tanke 

på den ansåg mötet det angeläget att diskutera framtiden med företagarna. Hur ser 

framtiden ut för Österlengymnasiet? Finns möjlighet att utöka de praktiska linjerna? 

Frågor som kan vara centrala för Qlara-medlemmar, t ex med tanke på möjlighet att ta 

emot praktikanter. Mötet var enigt om vikten av att Österlengymnasiet finns kvar i 

Simrishamn också i framtiden, särskilt med tanke på möjligheten för yngre familjer att 

etablera sig i kommunen. 

Beslöts att uppdra åt Linda att sätta ihop en enkät rörande möten enligt ovan  

samt att lägga ut den på Qlara Blickar tillsammans med ett 

informerande inlägg beträffande möten i samarbete med kommunen; 

 att uppdra åt Linda att sätta ihop en skrivelse i anslutning till gymnasie- 

utredningen. 

 

§ 6 Ekonomi 

Anette meddelade att föreningens ekonomi fortfarande är god. 

 

§ 7 Medlemmar  

En ny medlem har tillkommit. Maria Johansson hälsas välkommen till Nätverket Qlara. 

 Det brev, som Gaby skickat till tidigare medlemmar om möjligheten att bli StödQlara 

har resulterat i att Eva Sohlberg tackat ja till erbjudandet. Andra har hört av sig med 

önskan om att få vänta med beslut om denna typ av medlemskap. 

 Anette kommer snarast att skicka ut uppmaning till medlemmarna att betala in 

medlemsavgift för 2020. 

 

§ 8 Marknadsföring på torget 

P g a dåligt väder ansågs det inte meningsfullt att genomföra den planerade 

marknadsföringen på torget i november. Mötet ansåg förutsättningarna för denna typ 

av marknadsföring vara bättre på vårkanten, då vi också kan ha den planerade beach-

flaggan klar. 

 

§ 9 Beach-flagga 

Birgitta presenterade förslag på beach-flagga, och flera synpunkter på ändring av såväl 

typsnitt som placering och storlek av text och logga. Hon återkommer med nytt 

förslag. 

 

§ 10 Hemsidan 

Petra har mailat tankar omkring hemsidan med rubriken ”Vilken sorts skyltfönster vill 

vi ha?” Linda läste upp texten och diskussion vidtog. Eftersom det ansågs svårt att 

fatta beslut redan nu, ansåg mötet att diskussionen behöver fortsättas och därför 

ajourneras till nästa möte. 



§ 11 Lära-känna-kursen 

Gaby rapporterade att medlemmarna visat stort intresse för kursen, och att hon fått 

18 anmälningar varav 16 framfört önskemål om att presentera sig vid mötena. Det 

finns fler som vill delta, men träffarna är fullbokade med de anmälningar som 

inkommit, varför den enda möjligheten att delta för ytterligare medlemmar är att 

komma som åhörare vid träffarna i mån av plats. 

 

§ 12 Övrigt 

Birgitta framförde en önskan om att gallra bland de bilder som finns officiellt på FB-

sidor med Karin Svenonius Holm, tidigare ordförande som avled för tre år sedan. 

 Beslöts  uppdra åt Linda att framställa en ny omslagsbild till Qlara Blickar. 

 

§ 13 Nästa styrelsemöte kommer att hållas kl 14.00-16.00 måndagen den 20 januari 2020. 

 

§ 14 Mötet avslutades. 

 

  

 Skillinge 2019-12-10 

Protokollförare  Justeras 

 

 

Karin Eberhardt Grönvall  Linda Ohlsson 

 

 


