
 
 

Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum:  2017-03-27 

 

Plats:  Hemma hos Leif Lönnqvist 

 

Närvarande:   Per-Arne Viebke, ordförande 

  Andreas Mithander, ledamot 

  Leif Lönnqvist, kassör 

  Gordon Riemersma, sekreterare 

  Marianne Viebke, suppleant 

  Lena Wanke, ledamot 

  Bengt-Åke Johansson, ledamot 

Solveig Krönström, suppleant 

 

Ej närvarande Max Hansson, ledamot 

 

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Planering för årsmöte:  

 Gordon skriver årsberättelsen. 

Diskussion om möjlig styrelseuppsättning. Solveig ställer inte upp för omval. Marianne 

ställer sannolikt upp. Max kan bli en suppleant istället för ledamot, så vi uppfyller stad-

garna.  

 PA fixar bildspel som skall visas. 

Medlemsmatrikel inkommit från Svenska Orkidésällskapet, i fjol var vi 29 medlemmar, 

i år (hittills) 24 stycken. 

Bra om information om Årsmötet läggs ut på Orkidéprat – Gordon gör det. 

 

§ 4 Planering för höstmöten. 

15-17/9 3-landskamp i Århus. Gemensam resa som kan subventioneras av KORK? Vi 

planerar att delge medlemmarna information vid årsmötet. Definitiv anmälan före 30/6 

tillsammans med bindande anmälningsavgift på 500:-. Transport i gemensam minibuss? 

 24/10 Vårbilder visas av Solveig. Andreas föreläser om vattenkvalitet och gödning. 

 7/12 Julmys, uppföljning frösådder. 

 

§ 5 Planering för nästa styrelsemöte som skall ske 2/5 hemma hos fam Viebke.  

Vi kommer att planera danmarksresan. Ordföranden kommer att delegera olika styrelse-

medlemmar att kolla upp olika delar av resan, boende, mm. 

  



§ 6  Övriga frågor? 

1.Andreas undrade om inte KORK skall ha en Facebooksida? Kan vi nå flera potentiella 

medlemmar? Skall det vara en ”sluten grupp”, eller annan lösning? Andreas kollar upp 

och återkommer med förslag till nästa styrelsemöte.  

2.Medlemsantal sjunkit mycket senaste åren. Fler tidigare pga orkidékursen på KAU? 

Möjlighet till kurs genom en studieförbund istället? Vem kan hålla i detta i så fall? Vi 

återkommer till frågan i senare styrelsemöte. 

 

§ 7 Styrelsemötet avslutades 

 PA avslutade mötet och tackade alla medlemmar som kommit. 

 

  

 

Vid protokollet 

 

 

 

 Gordon Riemersma 

 

 Justeras:  

 

 

 

 P-A Viebke, ordf  Andreas Mithander 

 

 

 

  

 


