
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2010-02-25 
 
Plats: KU Sal 5F 416 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Margareta Andersson, ledamot 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Andreas Mithander, ledamot 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Andreas Mithander. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 
 
§ 5  Blomsterlandet, 3-7 mars, ”Orkidéns fascinerande värld”  

Kastberg kommer till Blomsterlandet och håller föredrag 3 mars på kvällen. Vi ska vara 
där varje dag och ha lotterier och sprida info om KORK.  
Leif ordnar vinstplan efter att ha kollat vilka plantor vi får/köper enligt tidigare avtal. 
Leif har ordat lotterna.  
Bemanningen diskuterades, är nästan klart.  
PA och Andreas ser till att vårens mötesprogram (inklusive info om mötet 2010-04-24) 
finns med i klubbfoldrarna som kommer att delas ut. 

  
§ 6 Kassarapport 
 AOS prenumerationen är förnyad av Leif.  
 Sammanfattningsvis ser ekonomin bra ut, men det är beroende på inkomster från lotte-

riet på Blomsterlandet. Vi räknar med förlust på mötet 2010-04-24. 
 
§7 Biblioteket/ Bokskåpet  
 Innehållet av skåpet har flyttats till en låst skåp på KU. Skåpet finns kvar på Gjuteriet 

ännu så länge. I nuläget oklart vart den skall stå på KU. Max och PA fortsätter att kolla 
upp detta. Planeras flytt under våren. Det finns en del ostämplade (och ej införd i regist-
ret) böcker och tidningar på KU. PA och Andreas uppdaterar detta till årsmötet. Dessa 
skall också se till att det finns en uppdaterad lista över nuvarande utlånad material.  



 
§ 8 Årsmötet 13 mars 

Valberedningen har kontaktats, och har lämnat förslag på nästa styrelses sammansätt-
ning. Mötet skall hållas på KU sal 5D 406, kl 11.00. 
Smörgåstårta: Andreas kollar upp antal anmälda med Maria och beställer en smörgå-
stårta från Råtorpscafé.  
PA ordnar overhead, dator och projektor. Ev hålls ett föredrag av PA efter genomförda 
årsmöteshandlingar. 

 
§ 9 Poängsystemet 
 PA kollar upp reglerna kring poängsystemet, framförallt  

• efter hur lång tid försvinner oanvända poäng? 
• Hur många poäng per kalenderår får ”tas ut”? 
Vi räknar med att en del poäng kommer att användas till Sofieroresan. Skall poäng få 
användas till att materialinköp framöver (som kommer att inhandlas av klubben, t ex 
bark, krukor?) 

 
§ 10 Orkidéhappening 24 april  
 Rum 21A 258 (sk Pedagogiska Verksamheten) är bokad för dagen. Ev inträdesavgift 

diskuterades. Sannolikt blir svaret ett nej, men beslutet tål att diskuteras mer. Det disku-
terades även om vi skulle ordna någon servering (blir en lång dag utan matuppehåll an-
nars), och ett lotteri. Här togs inte heller något beslut. Leif har kollat upp vad annonser i 
den lokala dagspressen kostar. Priset blir ca 1000:- per styck i VF och NWT för en an-
nons i rimlig storlek.  

  
Förslag på innehåll av dagen: kl 10.00 – 14.00  försäljning av odlingsvärda orkidéer, 
samt att Orkidédoktorer ger råd och hjälper till att omplantera era orkidéer. Kl 11.00 Fö-
reläsning av HC om t ex odlingsvärda orkidéer. Kl 14.00 Föredrag av HC om t ex 
Bulbophyllum. 

  
 PA kontaktar HC angående 

• Den önskade sortimentet: arter av tropiska- och trädgårdsorkidéer, men få hybrider 
• 2 föredrag enligt ovan istället för den tidigare avtalad 1 
• orkidédoktorer från KORK 
• lista på medhavda plantor 

 
Andreas fixar inbjudan till ÖSOS, VSOS och STA och Gordon skriver om evene-
manget i Orkidéprat. 

 
§ 10 Björn Gillbrands donerade tidningar 
 Andreas, PA och Gordon fortsätter indexeringen av alla tidningars innehåll. 



 
§ 11 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls 8 mars kl 18.30, KU Sal 5F 416. Andreas fixar fika så vi andra 
får prova på LCHF. 

 
§ 12 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.  
 
 Vid protokollet 
 
 
 Gordon Riemersma 
 
 
 Justeras:  
 
 
 
 P-A Viebke, ordf  Andreas Mithander 


