
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2010-09-28 
 
Plats: KU Sal 5F 416 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Margareta Andersson, ledamot 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Andreas Mithander, ledamot 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Leif Lönnqvist. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 
  -Biblioteket: PA har ordnat 4 kopior nycklar till bokskåpet. 
  -Orkidéhappening: vi noterar bl a att ett föredrag på danska inte blir så bra. 
  -Annonsering i lokala tidningar verkade inte ge några fler besökare. 
  -Klubben gick på en förlust totalt sett på arrangemanget (som förväntad) 
  -Det var mycket jobb för ett relativt litet antal klubbmedlemmar. 
  -Resan till Sofiero: inställd pga bristande intresse. 
  -Frågor från Årsmötet:  
  Leif kollar om infobrev till nya medlemmar redan finns. 

-Vi behöver bättre info från SOS ang vem som har betalad medlemsavgiften, inte bara 
hur många som har gjort det. PA skriver brev. 
-Info om klubben vid försäljningställen: bara vid evenemang, ej realistisk att ha info an-
nars, bl a pga att någon från klubben behöver ha koll på att det alltid finns framme, mm. 

  -Info från annan än PA till KAUs orkidékursdeltagare kan ordnas vid träffar. 
-”Årets Orkidé” som vandringspris har diskuterats tidigare och anses ej vara aktuellt. 
 -Klubblokal: även om ett prisvärt alternativ kan hittas så tycker styrelsen att vi är för få 
medlemmar samt att detta skulle resultera i en för låg nyttjandegrad för att vara realist-
iskt. Ev höjning av medlemsavgift vore icke önskvärt. 

 
§ 5  Höstprogram. 
  Sept – Göteborgs International Orchid Show. Resan inställd pga bristande intresse. 
  Okt 20/10 kl 1900. Orkidéer i Costa Rica, en bildresa. Plantauktion. 
  Nov 11/11 kl 1900. Orkidéer i sin naturliga miljö. Plantauktion. 
  Dec 9/12 kl 1900. Hur har det gått med skåpbygget? Pepparkakor o glögg. Plantauktion. 
  PA lägger ut programmet på hemsidan. 
 
§ 6 Vårens program 



 Diskuteras vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 7  Importer 
 Gordon och Andreas ordnar med en import från Orchids & More av ca 15-20 plantor för 

klubben att sälja vid höstens möten. 
 Eventuellt kan det ordnas en import till våren som alla medlemmar kan delta i. Gordon 

och Andreas kollar upp när en sådan skulle kunna ske.  
 
§ 8 Ekonomin är god. Sammanlagda tillgångar just nu ca 34 000:-. Årets resultat beräknas 

vara plus ca 5000:-. 
 
§ 9 Medlemsantal är ca 50-55 medlemmar just nu. 
 
§ 10 Övrigt 
  Gordon lade förslag på böcker för biblioteket av Baker–Orchid Culture sheets. 
 
§ 11 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls 2 november kl 1900, KU Sal 5F 416.  
 
§ 12 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.  
 
 Vid protokollet 
 
 
 Gordon Riemersma 
 
 
 Justeras:  
 
 
 
 P-A Viebke, ordf  Leif Lönnkvist 


