
Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum: 2004-08-16 

 

Plats: Östra Bangatan 15, Kristinehamn 

 

Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 

 Maria Andersson, sekreterare 

 Nils Bergslid, kassör 

 Lotta Hassel 

 Max Hansson 

 Fredrik Sellberg 

 

§ 1 Lotta Hassel hälsade välkommen och ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Lotta. 

 

§ 3 Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (040516) gick igenom. 

 

§ 4  Till höstens sista medlemsmöte, 12 december, föreslogs att mötet ska hållas på restau-

rang K6 och att vi samtidigt ska erbjuda medlemmarna ett julbord till ett pris av ca 200:-

/person. Varje medlem får betala för sitt eget julbord. Definitiv tid, plats och pris med-

delas senare. 

 Vidare föreslogs att två kortare fördrag om specifika arter/släkten ska hållas. P-A erbjöd 

sig att prata om Dendrobium (nobile och kingianum) och keikis, och Nils erbjöd sig att 

prata om Ludisia och kanske fler s k Juvelorkidéer (t ex Macodes). 

 

§ 5 Frågan om det bör finnas några stående punkter på medlemsmötena diskuterades och 

följande beslutades: 

 Att en frågelåda ska tillverkas. Denna ska fixas av Nils till mötet 11/9 och han 

ska också tillhandahålla papper och pennor. Medlemmarna får då skriva frågor 

och lägga dessa i lådan. Svar på frågorna ges vid nästföljande möte. 

 Att läsa upp mötesprotokollet från det förra medlemsmötet samt att meddela vad 

nästa möte kommer att innehålla. 

 Att ge information om planerade evenemang (utställningar, landskamper o s v), 

om SOS verksamhet och kalendarium och annan information som kan vara av 

intresse för medlemmarna. 

 Att använda de frågor som medlemmarna skrev ner på post-it-lapparna i sam-

band med medlemsmötet 12/5-04 för att skapa teman för kortare föreläsningar. 

Se bifogad bilaga. 

 

§ 6 Åt Andreas uppdrogs att kolla med Råtorps handelsträdgård om deras framtidsplaner 

och eventuella kommande orkidéevenemang. 

 En rundringning till Kalenius, Plantan och Blomsterlandet av P-A visade att det bara var 

Blomsterlandet som i dagsläget hade något orkidéevenemang planerat. 18-20 mars 2005 

kommer Arne Kastberg att finnas på Blomsterlandet i Karlstad. 

 

§ 7 Nils lovar att betala in pengarna till Boklådan (SOS) för de beställda böckerna. 



 Max ordnar med prenumeration på Orchids (AOS). 

 Styrelsen beslutade att införskaffa en stämpel med trycket ”Karlstads Orkidéklubb” för 

att kunna märka tidningar och böcker. 

 

§ 8 P-A ska författa ett medlemsbrev och med Nils hjälp distribuera detta till alla medlem-

mar under vecka 34. Brevet ska innehålla: 

 Programmet för hösten 

 En annons om resan till landskampen i Roskilde 8-10/10 2004. Landskampen 

hålls i Kongresscenter, Roskildehallerne, Mollehusvej 15 i Roskilde. Mer info 

kommer till medlemmarna på medlemsmötet 11/9 och på hemsidan. 

 

§ 9 Styrelseledamöterna ska fundera på och utforma ett varsitt förslag på logga till KORK 

och presentera denna på nästa medlemsmöte. 

 

§ 10  Nästa styrelsemöte ska hållas 8/9 kl 17.00 i Max sommarstuga vid Hammars udde. Då 

ska framför allt resan till Roskilde planeras. Till dess ska P-A ha kollat hur mycket en 

buss kostar att hyra och hur många som kan tänkas följa med från kursen. Lotta ska 

kolla priser på Swebus och Säfflebussen. 

 

§ 11 Ordföranden avslutade mötet och tackade Lotta för fantastiskt goda pajer, sallad, dryck 

kaffe/te och mazarin. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Maria Andersson 

 

 

 Justeras:  

 

 

 P-A Viebke, ordf                                            Lotta Hassel 


