Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2011-01-11
Plats: KU Sal 5F 416
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Leif Lönnqvist, kassör
Gordon Riemersma, ledamot
Andreas Mithander, ledamot
Max Hansson, suppleant
Marianne Helmersson Viebke, suppleant

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Andreas Mithander.
§3

Dagordningen godkändes.

§4

Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
Föregående protokoll godkändes.

§5

Vårens program
Januari – inget möte
Februari 8:e kl 1900 KAU Belysning (Leif) Importgenomgång (se § 6) Gordon + Andreas
Mars 19:e kl 1100 KAU Max föreläser om sitt projekt på Sri Lanka. Årsmötet. Auktion.
April 19:e kl 1900 KAU Omplantering, ev. paketöppning beroende på när den anländer.
Maj 12:e kl 1900 KAU Skåpdiskussion PA, Andreas, Gordon m fl.

§6

Import
Ecuagenera kommer till Dresden 13-17/4 2011. Klubben ordnar en import från dem.
Information vid februarimötet om import tillvägagångssättet. Råd om omhändertagande
av nyimporterade plantor. Beställningen skickas senast 26/2. Alla betalar till KORK
senast 18/2 genom Leif innan beställningen skickas. Andreas + Gordon ordnar själva
beställningen. Skriftlig inbjudan till importen, se § 7.

§7

Medlemsbrev
PA + Max ordnar ett medlemsbrev efter anvisning från styrelsemötet.
Ämnen: vårens program, kallelse årsmötet, importinfo, inbjudan till deltagande i importen. Notera även att vi vill ha frivilliga till fikagrupp, biblioteksgrupp.
Medlemsbrevet skickas senast v04.

§8

Ekonomi
Det blev vinst, ca 1600:- för 2010.

Inför 2011 noteras följande:
Det blir inget orkidéevenemang på Blomsterlandet i vår, dvs. inga stora lotteriintäkter
för klubben. Leif kollar om de skall ordna något eget. Tommy Ljungren har ett avtal
med Blomsterlandet om orkidéevenemang, Andreas kollar om han har några planer för
Karlstad senare.
Auktionerna med plantor som klubben importerat går i genomsnitt med lite vinst.
§9

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls 24 februari kl 1900, KAU, sal 5F 416.

§ 10 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.
Vid protokollet

Gordon Riemersma

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Andreas Mithander

