Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte 151102
Plats: Karlstads universitet, 5F416, kl. 18:30-20:45.
Närvarande: P-A Viebke; ordförande, Leif Lönnqvist; kassör, Max Hansson; ledamot, Lena Wanke;
ledamot, Gordon Riemersma; ledamot, Solveig Krönström; suppleant, Marianne Helmersson

Viebke; suppleant.
Frånvarande: Bengt-Åke Johansson; ledamot, Andreas Mithander, sekreterare.
§1

Ordföranden öppnade mötet

§2

Marianne Helmersson Viebke utsågs till justeringsperson.
och obefintligt styrelseprotokoll från senaste mötet upplästes inte.

§3

Vad händer på lördag 7 nov?
Gordon inleder med att berätta lite om pollinering.
Max och Pa iordninggör några förevisningar kring att så orkidéfrön, speciellt med fokus
på sterilisering och själva sådden.

§4

Julmöte tisdag 8 dec.
Max Hansson visar bilder och berättar om sin senaste 10-dagar resa i Myanmar,
och så blir det lite julmys.

§5

Ordförande uttryckte sitt missnöje med att allt för få protokoll från styrelsemöten
finns nedtecknade och justerade. Likaså att oordning råder i klubbens bibliotek. Andreas må finna sina minnesanteckningar och överlämna dem till Ordföranden som försöker dokumenterar vad som varit.
Styrelsen som helhet må därefter agera sekreterare på så sätt att någon närvarande
utses att föra protokoll.

§6

Antal medlemmar, klubbens ekonomi
a) Medlemsmatrikel som SOS administrerar fungerar inte. Vi måste påtala detta för
medlemsanvarig i SOS. På basis av medlemsinbetalningar från SOS gissar kassören på
ca 30 medlemmar.
b) Kassören meddelar att klubben nu för första gången måste använda pengar från
bankkonto vid betalningar, därför att klubben inte haft inkomstbringade evenemang
på mycket länge.
c) Ska vi fortsätta att prenumerera på Orchids och Orchid Digest?
d) Funderar på att höja medlemsavgiften?
e) Klubben kan behöva aktiviteter för att öka inkomsterna.
Vi har fått inbjudan att delta kostnadsfritt på Rottneros Skördefest den 28/8 2016,
ge svar senast 1 aug.

§7

Planering av vårens mötesprogram 2016
Februari, tisdag 16/2, kl. 19:00
Övertala Markus Gårdbäck att berätta om sin senaste orkidéresa i USA.
Mars, torsdag 17/3, kl. 19:00.
Årsmöte med smörgåstårta och Den. farmerii.
April, torsdag 21/4, kl. 19:00.
Omplantering. Flaska ur.
Maj.
Kanske en resa.
Inhemsk eller Danmark?

§8

Nästa styrelsemöte
En Doodle kommer att skapas av Ordf. och utskickas till berörda.

§9

Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade skyndsamt mötet.
Vid protokollet
Per-Arne Viebke
Justeras:
P-A Viebke, ordf

Marianne Helmersson Viebke

