Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2009-02-25
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 (ej närvarande)
Gordon Riemersma, ledamot (ej närvarande)
Marianne Helmersson-Viebke, suppleant

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Leif Lönnqvist.
§3

Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
• Nils har fortfarande inte svarat.
• Maria Coldén från Studiefrämjandet träffade styrelsen: 10/2 kl. 17.30.
• P-A lägger ut poängen under styrelsens arbetsmaterial. Maria summerar styrelsens poäng.
• Det kostar 450:- att trycka 2 ex i A2, men då måste de skickas till Nikon för laminering. Då tillkommer ytterligare en okänd summa. A3 kostar 8:-/st, och 25:/st med laminering
• Vi har nu prenumeration på AOS och Orchid Digest.
• Maria har fixat inbetalningskort som kan läggas i överblivna tidningar från SOS.
• Vi har gjort en provbeställnig från Orchidecenter. Pottemixen blir alldeles för
dyr.

§4

Tryckning av affischer
Styrelsen beslutar att trycka 2 st. A2 affischer med laminering. Affischen ska ha loggan,
www.kork.nu, KORK – Karlstads Orkidéklubb, 1-4 bilder. Marianne fixar ett förslag.
Maria kollar att vi har en bra logga.

§ 5 SOS årsmöte
Baka egna frallor och servera nymalt, nybryggt kaffe? Leif bakar. Styrelsen agerar serviceteam. Kalenius har tidigare sagt att man kan köpa in lite ”roligare” plantor.
• v 10: ta kontakt med Kalenius. P-A, Gordon och Andreas pratar med dem om att
beställa plantor.

•
•
•
•
•

Kalenius ska ha annons i dagstidningar. Kan vi få med KORK:s och SOS loggor?
Orkidéväxthuset ska iordningställas.
Middag kl. 18.00. KORK:s styrelse och SOS:s styrelse träffas. Maria mailar ut
om det.
Lista för bemanning av lotteri. P-A gör listan och Maria mailar/postar.
Gordon, Andreas och Max kan hålla föredrag.

§6

KORK:s årsmöte
• Lördag 25/4
• P-A kollar lokal
• Jan Röed kan inte komma och hålla föredrag.
• P-A kontaktar Mårten Sandberg
• Om inte Mårten kan heller, vad gör vi då? Marita Åkesson? Max?
• Smörgåstårta, kaffegruppen får ansvara för detta
• Valberedningen ska ta fram, se årsmötesprotokoll 2008 + revisorssuppleant +
biblioteksgrupp (Kerstin med) + materialgrupp (Leif med). P-A kontaktar valberedningen.
• Stadgeändring: verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning revisorerna
tillhanda en månad innan årsmötet. Maria skriver förslag.

§7

Monterbygge
• 12 maj
• Bildkollage av bilder på montrar, skriva ut på A3
• Styrelseledamöterna kollar vilka bilder man har på montrar
• Maria pratar med SYS

§8

Exkursion
• Maj/juni
• Gamla flygplatsen

§9

Blomsterlandet
Evenemang i oktober, utan Kastbergs. KORK kan få en framskjuten position. Vi är positiva.

§ 10 Övrigt
• Leif har köpt in 4 böcker på bokrean, enligt styrelsebeslut via e-post.
• Bokslut: ett litet underskott för 2008. Jubileet, skåpet och Karge/Röllke gjorde
att det blev ett underskott.
• Staffli ska köpas in.
• Ca 29 000 i tillgångar vid 2008 års slut.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas tisdag 17 mars kl. 18.00 på universitetet. Vi ska äta mat,
inte fikabröd.
§ 13 Ordföranden tackar ledamöterna som kommit och avslutar mötet.

Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Leif Lönnqvist

