
 
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2009-10-19 
 
Plats: KAU, Sal 5D 406 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Kerstin Aldefors-Persson, tf sekreterare 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Maria Eriksson 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Andreas Mithander,ledamot 
  Max Hansson, suppleant 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Gordon Riemersma. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4   Maria avsäger sig sekreterarskapet på mötena och Kerstin väljs som tf sekreterare fram 

till årsmötet. 
 
§ 5   Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 
 
§ 6 Ouppklarade saker från tidigare 

• Max ser till att förre kassören Nils verkligen får sin present. 
• Aktualisera uppdraget till Marianne att få gjort laminerade skyltar i storlek A 2 med 

KORK:s logga. 
• Vi ser till att tidskrifterna som vi fått av Björn Gillbrand blir katalogiserade. Gordon  

mailar excelmall till PA och ger en hög med tidskrifter till Andreas. 
• Styrelsen aktualiserar poängsystemet. 
• Gunilla Krave och Kerstin blev ansvariga för biblioteket efter Leif. Vi får diskutera 

detta senare. 
 
§ 7  Blomsterlandet 

Orkidéhelgen ska vara 6-7-8/11. Maria fixar medlemstidningar och inbetalningskort 
som vi kan dela ut. Vi ska ha lotterier och vi har fått lov av Blomsterlandet att ta ut vins-
ter för upp till 4000 kr. Vi ska även ha en orkidédoktor på plats hela helgen. PA och 
Max tar med en bemanningsplanering som de tar med till medlemsmötet den 22/10. 

 
 
 



§ 8 Medlemsmötet 22 oktober 
 Här ska vi bl a diskutera hur vi ska bemanna oss på Blomsterlandet och klubbens fram-

tid. Andreas ska även hålla ett litet föredrag om sitt nanoskåp. 
 
§ 9 Julmötet 3 december  
 Vi tänker bjuda på någon form av förtäring och så blir det plantauktion. Vad det blir för 

mat beror delvis på resultatet från lotterierna på Blomsterlandet.  
 

§ 10 KORK:s hemsida 
 Den känns tråkig!!!! Vad ska vi göra åt det? 
 
§ 11 Nya böcker 

Leif informerar om några nyutkomna orkidéböcker.  
 
§ 12 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte hålls 24 november kl. 18.30, KAU, Sal 5D 406 
 
§ 13 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.  
 
 Vid protokollet 
 
 
 
  
 Kerstin Aldefors-Persson 
 
 
 Justeras:  
 
 
  
 
 P-A Viebke, ordf  Gordon Riemersma 


