
 
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2008-03-19 
 
Plats: Karlstads universitet 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Maria Eriksson, sekreterare 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Kerstin Aldefors-Persson, ledamot 
 Margaretha Andersson, ledamot (ej närvarande) 
 Max Hansson, ledamot 
 Gordon Riemersma, ledamot (ej närvarande) 
 
Firmatecknare (var för sig): Per-Arne Viebke (ordförande) och Leif Lönnqvist (kassör) 
  
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Leif Lönnqvist. 
 
§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 
 
§ 4  Gåva till den förre kassören 

Max åtar sig att ta fram förslag på en bok åt Nils Bergslid, och kontaktar sedan Leif för 
en avstämning. 
Styrelsen beslutar att köpa in en bok till den förre kassören för max 1000:-. 

 
§ 5  Barktillverkning 

En kursdeltagare, Torund Iversen (?), har kontakter med ett sågverk i Norsbron. Styrel-
sen skall undersöka om vi kan hämta bark där. 

 
§ 6 Möteslokal med låsbart skåp 

Vi får ta med ett skåp till Gjuteriet och förvara det där. Skåpet får max vara 1 m brett 
och 2 m högt och kan förvaras på samma etage som vinden. Skåpet skall vara låsbart 
och det är viktigt att flera styrelseledamöter har nyckel. Alla tidningar som finns bör gås 
igenom, för att skapa en förteckning över artiklar. 
Styrelsen beslutar att 

• P-A och Max, i samråd med Leif, införskaffar ett skåp för max 3000:-. Förslag 
lämnas vid nästa styrelsemöte. 

• Maria kontaktar Hans Jonsson, Studiefrämjandet, på 070-56 77 771, för att kolla 
vilka uppgifter man vill ha av KORK i samband med att vi lånar lokaler. 

 



 
§ 7 PlusGiro eller Bankgiro? 

Styrelsen beslutar att Leif ska ändra så att alla post går till honom, samt att han kollar 
vilket alternativ som är billigast och byter till detta. 

 
§ 8 Omplanteringsmötet 
 Alla deltagare får ta med sig eget material. 
 
§ 9 Kassörens rapport 

En ny kontoplan ska upprättas. KORK har ca 40 000:- i dagsläget. En budget bör upp-
rättas för evenemang. 
Styrelsen beslutar att inte betala ut någon ersättning till Karge och Röllke när de kom-
mer 26 april. Försäljningen skall vara ersättning nog. 
 

§ 10 Aprilmötet 
 Hyran för lokalen är 1 800:-. 
 Följande måste göras innan mötet: 

• Hemsidan måste uppdateras 
• Ett brev skall skickas ut till medlemmarna 
• Ett antal grupper skall bildas 

o Inträde 
o Lotteri 
o Kaffe 
o Städ- och möblering 

Styrelsen beslutar att P-A skall köpa in två plädar och tillhörande klämmor för mörk-
läggning. 
 

§ 11 Sofiero 
Anmälan skall ske till P-A. Idag är 29 personer anmälda. Bussen tar 49 personer. Kurs-
deltagarna skall bo på Miatorp. Platser finns också på Nyckelbo. 
 

§ 12 Kinnekulle 
 Maria pratar med Ivar om när en exkursion skulle passa. 
 
§ 13 Almanackor 

Styrelsen beslutar att Maria beställer 20 almanackor och pratar med Inger Borg om att 
hon skickar en räkning på frakten. 

 
§ 14 Kuvert och inbetalningskort 
 Det är bra att vi har kuvert med loggan och att vi kan göra snygga inbetalningskort. 
 Styrelsen ger följande uppdrag: 

• Leif skapar ett förslag på välkomstbrev till nya medlemmar 
• Gordon och Margaretha gör ett förslag på en informationsfolder om KORK 

 
§ 15 Poängsystemet 

Skall följande poster ge poäng: styrelsen, bibliotekarien, kaffegruppen? Vi bör kolla hur 
SYS gör. 
Styrelsen uppdrar åt P-A att ta kontakt med SYS för att undersöka hur deras poängsy-
stem fungerar. 

 



§ 16 Aktiviteter 
Aktiviteter bör diskuteras på varje styrelsemöte. Vi bör ha värvnings- och nybörjarakti-
viteter. För att alla medlemmar skall får aktiviteter som passar dem bör vi fortsätta med 
befintlig verksamhet, samt skapa en ”tävlingskommitté”. Hemsidan bör innehålla mer 
än bara info om aktiviteter. Vi kan ”beställa” föredrag av våra medlemmar. 

 
§ 17 Tryckta bilder 

Bilder på snygga orkidéer kan tryckas på musmattor, t-shirts, bordstabletter (man kan 
även stoppa i foton) och pins. 

 
§ 18 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte hålls 15 april kl. 18.00 på Karlstads universitet. 
 
§ 19 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Maria Eriksson 
 
 
 Justeras:  
 
 
 P-A Viebke, ordf  Leif Lönnqvist 


