Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2008-04-15
Plats: Lövdalavägen 11
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Eriksson, sekreterare
Leif Lönnqvist, kassör
Kerstin Aldefors-Persson, ledamot
Margaretha Andersson, ledamot (ej närvarande)
Max Hansson, ledamot (ej närvarande)
Gordon Riemersma, ledamot

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Kestin Aldefors-Persson.
§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
§4

Gåva till den förre kassören
P-A köper in den bok som diskuterats via e-post.

§5

Möteslokal med låsbart skåp
P-A köper i ett låsbart skåp.

§6

Maria tar kontakt med studiefrämjandet.

§ 7 Välkomstbrev
Styrelsen beslutar att använda sig av det välkomstbrev som Leif har föreslagit, samt att
sätta dit en logga på det. Maria ansvarar för att skicka ut det till nya medlemmar.
§ 8 Poängsystem
Maria rapporterar från SYS poängsystem. Ett färdigt förslag skall finnas till nästa styrelsemöte.
§ 9 Aprilmötet
12-16 personer från Norge kommer nog. Troligen ingen från MOS, men några kommer
nog från BOS.
Kommer trädgårdsamatörerna? P-A mailar till dem igen.
Alla från kursen är inbjudna.
P-A köper in lotter.

Gordon pratar med Karge och Röllke om att ta med trädgårdsorkidéer.
Ett pressmeddelande ska tas fram för att skickas till NWT, VF, Kanal 12, Värmlandsradion, TV4, Karlstadstidningen och SVT.
Inträdet skall kosta 40:-, vilket ger chans till vinst i en utlottning.
P-A fixar projektor och kollar med Micke K om han behöver högtalarsystem.
Gordon kollar om boken ”Vänerlandskap” finns på engelska.
Kerstin köper in böcker till Karge, Röllke och Micke K.
Styrelsen och medhjälpare samlas kl. 10.00.
§ 10 Höstens möten
6-7 september
Sept. el dec.
3-5 oktober
November

Trelandskamp söder om Köpenhamn
KORK:s femårsjubileum
Gothenburg Orchid Show
Svante Malmberg från Lidaforsgården (Gordon kontaktar)? Peter
Bryder? Marita Åkesson?

§ 11 SOS årsmöte 2009
Styrelsen beslutar att man skall anordna SOS årsmöte i Karlstad 2009.
§ 12 Kassören
Sätter in pengar på företags- föreningskonto. Leif köper också in ett kassaskrin.
Föreningen har nu ca 42 000:-. Det saknas 8 037:-. Finns de hos Nils?
Maria mailar Nils adress till Leif.
Maria kollar på loggan och mailar den till Leif.
Det är inte så stor skillnad på var vi har våra pengar.
§ 18 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls 21 maj kl. 18.30 på Karlstads universitet.
§ 19 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet. Han tackade också
Gordon för att vi fick vara hos honom.
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Kerstin Aldefors-Persson

