
 
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2009-11-24 
 
Plats: KAU, Sal 5D 406 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Kerstin Aldefors-Persson, tf sekreterare 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Andreas Mithander, ledamot   
  Max Hansson, suppleant 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Andreas Mithander. 
 
§ 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 Blomsterlandet 2009-11-06--08 

Leif redovisar resultatet från vår orkidéhelg på Blomsterlandet. Vinsten blev ynkliga 
3 700 kr. Vi skyller detta på för dålig annonsering från Blomsterlandets sida och därmed 
för lite folk i affären. 

 
§ 7    Kommande medlemsmöten och event under 2010 
 Januari: 21: e. Föredrag av Hans-Olov Höglund 
 Februari: 16: e. Omplantering 
 Mars: 13: e Årsmöte 
 April: 17: e eller 24:e Föredrag och försäljning med Hans Christiansen. 
 Maj: 22: e – 23: e. Sofiero Trophy. Bussresa tillsammans med orkidékursen. 
 Juni: 6: e. Exkursion till Björskogsnäs. 
 Juli/Augusti: ÖSOS sommarträff på Lennartsnäs 
 September: 23: e-26: e Göteborg   
 
 
 
 
 



§ 8  Medlemsmöte 2009-12-03 
Eftersom det är årets sista medlemsmöte så beslutar vi att föreningen bjuder på glögg, 
julmust, kaffe och pepparkakor med ädelost. 
 

§ 9  Poängsystemet 
 Frågan ajourneras till senare. 
 
§ 10 Flyttning av biblioteksskåp 
 Vi beslutar att PA och Max flyttar skåpet från Gjuteriet till KAU. Förhoppningsvis kan 

det stå i korridoren i anslutning till sal 5D 406. Vid behov rings Leif och Andreas in för 
hjälp med flytten.   

 
§ 11 Biblioteksansvariga 
 Kerstin avsäger sig sitt nypåtagna ansvar för biblioteket. Detta pga att hon nu fungerar 

som tf sekreterare. Istället väljs Andreas att jämte Gunilla Krave ansvara för denna 
funktion.  

 
§ 12 Fler medlemmar? 
 Diskussioner förs om hur föreningen ska kunna locka till sig fler medlemmar och fram-

för allt hur vi ska få dem att gå på våra möten. Ett förslag är att vi skulle kunna impor-
tera lite plantor som vi skulle kunna sälja på våra möten till inköpspriser. Ett annat för-
slag är att anordna auktioner eller lotterier av orkidéer.  

  
§ 13 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.  
 
 Vid protokollet 
 
 
 
  
 Kerstin Aldefors-Persson 
 
 
 Justeras:  
 
 
  
 
 P-A Viebke, ordf  Andreas Mithander 


