
Karlstads Orkidéklubb 

 
Protokoll från årsmöte  
 
Tid : 2005-03-19, kl 13.00 
 
Plats: Färjestadsskolans matsal 
 
Närvarande: 29 medlemmar, varav 5 styrelseledamöter (se närvarolista, två styrelseledamö-
ter sålde lotter på Blomsterlandet) 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
 Mötet öppnades av ordförande P-A Viebke som också hälsade alla välkomna 
 
§ 2 Godkännande av kallelse till årsmötet 
 Kallelsen till årsmötet godkändes 
 
§ 3 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes med den ändringen att en vice mötesordförande ska utses för 

val som rör mötesordföranden 
 
§ 4  Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes P-A Viebke 
 
§ 5 Val av vice mötesordförande  
 Till vice mötesordförande valdes Leif Lönnqvist 
 
§ 6 Val av mötessekretare 
  Till mötessekreterare valdes Maria Andersson 
 
§ 7   Val av justerare 
 Till att justera årsmötesprotokollet valdes Pär Dahlström och Mikael Andersson 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren (Maria Andersson) och godkändes av 
årsmötet.  

 
§ 9 Räkenskapsberättelse 
 Resultat- och balansräkningen presenterades av kassören (Nils Bergslid) 
 
§10 Revisionsberättelsen 
 Revisionsberättelsen presenterades av en av revisorerna (Mikael Johnson) 
 
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Punkten behandlades av vice mötesordföranden (Leif Lönnqvist). Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för år 2004 

 
§ 12 Antal styrelseledamöter 2005 

Punkten behandlades av vice mötesordföranden (Leif Lönnqvist). Antalet styrelseleda-
möter föreslogs vara oförändrat. Årsmötet godkände ett oförändrat antal 



§ 13 Val av styrelseledamöter 
Punkten behandlades av vice mötesordföranden (Leif Lönnqvist). Årsmötet beslutade att 
bifalla valberedningens förslag enligt följande: 

• Ordförande: P-A Viebke, omval 2 år 
• Övrig ledamot: Max Hansson, omval 2 år 
• Övrig ledamot: Andreas Mithander, omval 2 år 
• Suppleant: Raija-Kaarina Ratilainen, omval 1 år 
• Suppleant: Marianne Andersson, nyval 1 år 

 
§ 14  Val av två revisorer 1 år 

Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag på omval av Mikael Johansson 
och Mikael Johnson 

 
§ 15  Val av valberedning 1 år 
 Årsmötet valde en valberedning enligt följande: 

• Kerstin Aldefors-Persson, omval 
• Solveig Krönström, nyval 

 
§ 16  Fastställande av budget 

Budgeten fastställdes efter att årsmötet hade beslutat om KORK ska delta i utställningar 
och att medlemmar som hjälper till vid byggande och rivande av montrar ska ersättas, 
enligt regler som fastställs av styrelsen. 

 
§ 17 Fastställande av medlemsavgift för 2006 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften oförändrad 
(70:-) för år 2006 

 
§ 18 Inkomna motioner 

En inkommen motion behandlades. Följande personer utsågs att ingå i en kaffegrupp 
som ordnar fika till medlemsmötena: 

• Aino Andersson 
• Leif Lönnqvist 
• Marianne Andersson 
• Inger Lindahl 

 
§ 19 Övriga frågor 

1. En lista på föreningens medlemmar ska uppdateras och skickas ut. 
2. En litteraturlista med tillgängliga böcker och tidskrifter ska läggas ut på 

hemsidan. En styrelseledamot ska ansvara för utlåning, vilken kommer 
att ske vid varje möte. Boken/tidskriften ska lämnas tillbaka vid nästa 
möte. 

3. Det har framkommit klagomål på att det är svårt att bli medlem i KORK. 
Styrelsen rekommenderar att man sätter in 300:- på SOS pg, samt uppger 
namn, kontaktuppgifter och att man vill bli medlem i KORK. 

4. En logotyp är under arbete i styrelsen. Den är förhoppningsvis klar till 
hösten. 

5. Ett förslag framkom att en plantbytar- och omplanteringsdag ska ordnas. 
Styrelsen ska föreslå ett datum.  

 
 



§ 20  Årsmötets avslutande 
 P-A Viebke avslutade mötet och tackade alla medlemmar som kommit. 

 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Maria Andersson 
 
 
 Justeras:  
 
 
 P-A Viebke, ordf   
 
 
 
  
 Pär Dahlström  Mikael Andersson 


