
Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum: 2004-05-16 

 

Plats: Niklasdam 

 

Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 

 Maria Andersson, sekreterare 

 Nils Bergslid, kassör 

 Lotta Hassel 

 Andreas Mithander 

 Fredrik Sellberg 

 

§ 1 Nils hälsar ledamöterna välkomna och ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Andreas. 

 

§ 3 Aktiviteterna under höstens medlemsmöten planerades enligt följande: 

 11/9 13.00-17.00 (lördag): Mikael Karlbom från Dusk Tropic kommer och håller 

ett föredrag med fokus på montering, odling i skåp och semihydro. P-A lägger ut 

länkar till Dusks hemsida och lagerlista på KORK:s hemsida. Maria eller P-A 

kollar var Micke kan bo. 

 9-10/10 (lördag-söndag): Orkidélandskamp i Roskilde. Kolla med medlemmen 

som är busschaufför. Hur många från kursen ska med? Hur mycket kan det 

komma att kosta? 

 20/11 13.00-17.00 (lördag): Ivar Edvinsen kommer och håller föredrag om afri-

kanska orkidéer och om vilka han lyckats och misslyckats med.  

 16/12 18.00-21.00 (torsdag): Julavslutning. PostIT-lapparna? 

 Datum, tider och aktiviteter ska publiceras på hemsidan och skickas ut i ett brev 

(vanlig post eller e-post) under augusti. 

 

§ 4  Ny möteslokal 

 Nolbygården? Alternativ till denna? PRO-gården? Nils fortsätter att undersöka frågan. 

 

§ 5 Exkursionen till Persberg 20/6.  

 Anmälan ska ske till Nils senast 7/6. 

 

§ 6 Övriga frågor: 

 Kassören meddelade att Skatteverket vill ha en särskild uppgift, innehållande 

namn syfte, överensstämmelse med stadgarna och inkomster för KORK. 

 Kassören meddelade vidare att han ännu inte betalt Boklådan (SOS). Har Max 

fått bekräftelse på de beställda böckerna? Max har betalt för Orchid Review 

(England). Har Max betalt för Orchids (USA)? 

 P-A föreslår att 2 ihopfällbara pallbockar ska införskaffas från Biltema. Maria 

lovar att ordna nät att hänga plantorna på. 



 Styrelsen tillverkade tidigare under dagen 40 påsar med bark i olika storlekar. 

Priset på dessa sattes till 30:-/st, och dessa skulle därmed ge en inkomst till 

KORK på 1 200:- 

 

§ 7 Nästa styrelsemöte ska hållas hos Lotta i Kristinehamn den 16/8 kl 18.00. Då ska hösten 

planeras klart och ett medlemsbrev skrivas. 

 

§ 8 Mötet avslutades och ordföranden tackade å styrelsens vägnar både Nils och Elisabeth 

för god soppa och för att mötet kunde hållas hos dem. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Maria Andersson 

 

 

 Justeras:  

 

 

 P-A Viebke, ordf                                            Andreas Mithander 


