
 
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2008-12-02 
 
Plats: Basungatan 18 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Kerstin Aldefors-Persson, tf sekreterare 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Marianne Helmersson-Viebke, suppleant 
 Andreas Mithander, suppleant 
   
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Andreas Mithander. 
 
§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 
 
§ 4  Gåva till den förre kassören 

Bok är inköpt men P-A har ännu inte ringt Nils. Han uppmanas att omedelbart göra  
detta. 

 
§ 5   Studiefrämjandet 

Maria tar kontakt med Hans Jonsson, Studiefrämjandet för att komma överens om  
lämpligt datum när vi kan träffas. 

 
§ 6 Poängsystem 

P-A meddelar att han har påbörjat summering av antal timmar som personer har lagt ner 
för KORK:s räkning. 
 

§ 7 Roll up - staffli 
 Leif har kollat upp vad en roll up skulle kosta och det rör sig om ca 6 000 kr. Styrelsen 

ställer sig tveksam till om det är rimligt med en så pass stor kostnad för detta ändamål. 
Leif föreslår att vi istället köper ett staffli för några hundralappar som vi kan sätta upp 
en plansch i storlek A 3 med någon vacker orkidébild och vår logotyp på. Styrelsen ger 
Leif i uppdrag att köpa ett staffli. Marianne gör en prototyp på plansch och kollar vad 
det skulle kosta att trycka upp den på universitetets tryckeri. 

 
§ 8 Biblioteket 

Björn Gillbrand har donerat tidskrifter till KORK som Andreas och Gordon har hämtat 
hem till Karlstad. De ligger nu i 5 papperskassar hos Gordon och är inte katalogiserade. 



Vi funderar på att fråga intresserade medlemmar i KORK om hjälp med katalogisering-
en. Vi tar upp detta vid nästa styrelsemöte. 
 
F r om januari 2009 prenumerar KORK åter på tidskriften Orchids.  
 
Andreas kollar upp tidskriften Orchid Digest för eventuell prenumeration. 

 
§ 9 Julbord  
 Klubben firar sitt 5-årsjubileum med att äta julbord tillsammans på Plaza den 12 decem-

ber kl. 18.30. Julbordet kostar 375 kr/person + dryck. Styrelsen beslutar att subvention-
era julbordet med 275 kr/person. Hittills är det 19 personer anmälda.  
 

§ 10 SOS årsmöte 2009 
Årsmötet blir den 28 mars 2009 i Karlstad. P-A kontaktar Kenneth alt Vesa Kalenius för 
att kolla om vi kan hålla till på Kalenius. Ska vi göra något mer än bara ha årsmöte???? 

 
§ 11 Vårens möten 

21 januari Bildbehandling och utskrift av digitala bilder (Leif och Bernhard) 
10 februari Näthandel mm av orkidéer (Andreas och ev Gordon) 
28 mars   SOS årsmöte i Karlstad 
25 april   KORK:s årsmöte med någon intressant föredragshållare  
   (P-A kontaktar Jan Röed alt Mårten Sandberg) 
12 maj   Monterbyggande alternativt omplantering  
6 juni  Exkursion 
 

§ 12 Diverse  
Leif lämnar en kassarapport. Vi diskuterar om vi skulle kunna ha en monter vid utställ-
ningen i Kiel. 

 
§ 13 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte hålls vecka 2 eller 3. P-A kallar. 
 
§ 14 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet. Han tackade också 

Leif för god mat och dryck. Sedan gav vi oss motvilligt ut i snöovädret. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 
 Kerstin Aldefors-Persson 
 
 
 Justeras:  
 
 
 
 
 P-A Viebke, ordf  Andreas Mithander 


