
Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum: 2004-09-08 

 

Plats: Karlstads universitet (flyttat från Max sommarstuga på Hammars udde, p g a att tillgång 

till dator och Internet var nödvändig) 

 

Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 

 Maria Andersson, sekreterare 

 Lotta Hassel 

 Max Hansson 

 Andreas Mithander 

 

§ 1 P-A hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Max. 

 

§ 3 Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (040816) genomlästes. 

 

§ 4  Styrelsen beslutade att bekosta Mikael Karlboms och hans 7-årige sons uppehälle en natt 

i Karlstad i samband med Mikaels föredrag på KORKs medlemsmöte 040911 (övernatt-

ning mellan lördag och söndag). 

  Efter efterforskningar bokades ett rum på Granegatan Bed & Breakfast, till ett pris av 

430:- inkl frukost. Adress: Granegatan 3 A, 054-18 84 92, 070-543 82 56.  

 

§ 5 Följande dagordning föreslogs för medlemsmötet 040911 (styrelsen samlas kl 12): 

1. Info 

 Presentation av frågelådan 

 Mötesprotokoll från förra mötet 

 Presentation av bocken (Maria tar med nät och P-A häftpistol) 

 Maria ska bli medlemsansvarig i SOS 

 Resan till Roskilde 

2. Kort presentation av Mikael Karlbom, följt av hans föredrag 

3. Fika (Lotta ordnar bröd och kaffe, Maria bakar kaka) 

4. Försäljning från Dusk 

5. Ev ytterliggare frågor om Roskilderesan 

 

§ 6 Olika förslag och priser togs fram från Internet rörande resa och boende i samband med 

resan till Roskilde 8-10/10 2004. P-A sammanställer ett färdigt förslag som kan present-

eras i samband med medlemsmötet 040911. Resa och boende beräknas kosta omkring  

 1100:-. 

 Sista anmälningsdag är 17/9. Sista inbetalningsdag för de som går kursen är 20/9 och för 

övriga 24/9. Inbetalning för medlem i KORK ska ske till portgiro: 108 56 47-4. 

 

§ 7 Inget datum för nästa styrelsemöte bestämdes. P-A skickar ut kallelse och dagordning. 

 

§ 8 Ordföranden avslutade mötet och tackade Max för goda smörgåsar. 

 



 Vid protokollet 

 

 

 Maria Andersson 

 

 

 Justeras:  

 

 

 P-A Viebke, ordf                                            Max Hansson 


