
   

 

Protokoll från styrelsemöte i Nätverket Qlara 

Datum: 2020-01-20 

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 ett möte med representanter för BUN och BUF bestämts till 

den 3 februari. Dessförinnan kommer Linda att ha ett möte med rektorn för Österlen- 

gymnasiet. 

    Nätverket har fått en inbjudan att delta i en vandring kvällstid för att se hur 

Simrishamn ter sig när det är mörkt. Datum för vandringen är redan den 21 januari, 

och Bi anmälde intresse att representera Qlara. 

 



§ 6 Ekonomi 

Annette rapporterade att föreningens ekonomi är god. Hittills har femton medlemmar 

betalat in årsavgiften. 

 

§ 7 Medlemmar 

När det gäller medlemssituationen har en ny medlem, Maria Johansson, betalt avgift 

för 2020. Dessutom har Lena Holmström anmält intresse för att bli medlem. Tre 

tidigare Qlaror har anmält intresse för att bli StödQlara: Eva Sohlberg, Anne-Marie 

Nilsson och Bitte Muller Hansson. Två medlemmar har hört av sig och vill lämna 

nätverket – Rita Berggren och Ulrika Berge. Mötet diskuterade möjliga insatser för att 

värva nya medlemmar, dels genom att bilda en arbetsgrupp med fokus på detta och 

dels genom torgmöte till våren. 

   Eftersom information om medlemmarna inte alltid stämmer – förändringar av olika 

slag kan ha skett sedan den skrevs – påpekades vikten av att denna uppdateras, en 

uppgift att ta tag i för nämnda arbetsgrupp. 

Beslöts att uppdra åt Bi att skapa en arbetsgrupp med Qlaror utanför styrelsen 

med syfte att värva nya medlemmar. 

 

§ 8 Arvode för Qlara-uppdrag 

Med anledning av tidigare diskussion om behovet av att kunna arvodera någon som 

uppdaterar/upparbetar nätverkets hemsida, diskuterade mötet om bästa sätt att 

genomföra detta. Frågor uppstod om vilka kostnader det kan röra sig om, vilken 

tidsåtgång arbetet skulle kunna ta m m. Mötet enades om att en motion från styrelsen 

angående detta ska lämnas in till årsmötet. 

Beslöts att uppdra åt Gaby, Petra och Bi att sätta ihop en motion om behovet 

att anlita någon som mot arvode sköter hemsidan. 

 

§ 9 Beachflagga/marknadsföring 

Bi presenterade två förslag till beachflaggans utseende, och mötet enades om det ena. 

Förhoppning om att ha den klar till årsmötet framfördes. 

Beslöts att uppdra åt Bi att gå vidare/beställa beachflagga enligt det förslag, 

som mötet enades om. 

 

§ 10 Webbarbete 

Petra informerade om att hon fortsätter webbarbetet i den mån hon hinner göra det 

inom ramen för ideellt arbete. 

 

§ 11 Årsmötet 

Linda efterlyste bidrag från Qlara-grupper inför verksamhetsberättelsen. Kallelse till 

årsmötet ska enligt stadgarna gå ut två veckor före mötet; uppmaning att skicka in 

motioner till årsmötet ska gå ut fyra veckor före mötet. För att styrelsen ska hinna 



ta ställning till motionerna ska de ha inkommit senast den 1 mars, varför uppmaning 

att skicka in dem ska gå ut den 1 februari. 

Beslöts att uppdra åt Karin att på Qlara Blickar lägga ut kallelse till årsmötet 

den 27 februari samt uppmaning att lämna in motioner den 1 februari. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 13 Datum för nästa styrelsemöte fastställdes till kl 13.30 – 15.30 måndagen den 2 mars, 

plats Friskhuset, Simrishamn. 

 

§ 14 Mötet avslutades. 

 

 Skillinge 2020-01-20 

Protokollförare  Justeras 

 

 

Karin Eberhardt Grönvall  Linda Ohlsson 

 


