
Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum: 2005-04-19 

 

Plats: Karlstads universitet 

 

Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 

 Maria Andersson, sekreterare 

 Max Hansson 

 Andreas Mithander 

 Fredrik Sellberg 

 

§ 1 P-A hälsade styrelsen välkommen till Karlstads universitet och öppnade därefter mötet. 

 

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Max. 

 

§ 3 Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (050315) genomlästes. 

 

§ 4  Kvällens dagordning fastlades enligt följande: 

1. Information från P-A 

2. Nästa medlemsmöte (050421) 

3. Resan till Sofiero 

4. Höstens möten 

5. Biblioteket 

6. Kompostkvarnen 

7. Barkförsäljningen 

 

§ 5 Information från P-A 

P-A har fått ett brev från Björn Lüning om ett förslag från Annelie Jakobsson (revisor i 

SOS) om att utesluta Peter Wikström ur SOS, p g a den grova misskötsel av SOS eko-

nomi som pågick under Peters tid som kassör i Sällskapet.  

KORK:s styrelse gav i uppdrag åt P-A att rösta för följande på SOS styrelsemöte: 

- Om Peters domarutbildning sponsras av SOS ska han uteslutas 

- Om domarutbildningen inte sponsras av SOS är uteslutning inte nödvändig 

 Kontentan är att Peter INTE ska ha någon ekonomisk sponsring av SOS. 

 

§ 6 Nästa medlemsmöte (050421) 

Mötet ska hållas i 3B322. 

Styrelsen beslutar att betala en (1) natt inkl frukost för Joachim Karge och hans fru på 

Hotell Gustav Fröding i samband med medlemsmötet 050421. Kostnaden blir ca 1 250:- 

Styrelsen ska samlas kl 17.30. Max och P-A tar emot Karge när han kommer. 

 

§ 7   Resan till Sofiero 

När anmälningstiden till Sofieroresan hade gått ut fanns det 4 anmälda. Andreas och un-

dertecknad är också intresserade av att åka med, totalt antal är alltså 6 personer. 

Vid medlemsmötet 050421 ska det undersökas om det finns fler intresserade och om av-

resan kan ändras till kl 05 på lördagsmorgonen.  



Om endast 6 personer åker med i minibussen kommer priset att bli 356:-/pers, istället för 

det angivna 275:-/pers.  

 

§ 8 Höstens möten 

 17 september, lördag: Jan Sönnemark, (kolla med Kalenius) 

 30 september – 2 oktober fredag - söndag: PETAB, inköpsresa, stopp på Botan? 

 12 november, lördag: Pontus Thunanader (odling av Cattleya) 

 8 december, torsdag: Jullotteri med auktion 

 

 Maria och Andreas kollar med Kalenius. 

 P-A pratar med Jan Sönnemark. 

 Kursen administrerar resan till PETAB. 

 Lotta kontaktar Pontus Thunander. 

 Max administrerar decembermötet. 

 

§ 9  Biblioteket 

P-A och Max gör en lista över böcker som vi har. Max kollar upp prenumerationerna 

och var tidningarna är. Max fixar allt för att utlåning ska kunna ske. Första lånen kom-

mer att ske 050917. 

 

§ 10  Kompostkvarnen 

Kolla upp kompostkvarn på OBS! för 999:-. Nils kollar upp detta med hjälp av Lotta. 

Kvarnen bör ha kraftig motorstyrka. 

 

§ 11  Barkförsäljningen 

 Fredrik är ansvarig för barkförsäljningen. 

 

§ 12 Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade ledamöterna som hade kommit och avslutade mötet. 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Maria Andersson 

 

 

 Justeras:  

 

 

 P-A Viebke, ordf  Max Hansson 


