Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2005-02-16
Plats: Karlstads universitet
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Andersson, sekreterare
Nils Bergslid, kassör
Lotta Hassel
Max Hansson
Andreas Mithander
Fredrik Sellberg

§1

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

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Andreas.

§3

Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (041025) genomlästes.

§4

Kvällens dagordning fastlades enligt följande:
1. Information
2. Kaffebryggare
3. Infofolder om SOS
4. Orkidévecka på Blomsterlandet
5. Årsmötet 050319
6. Resa till Sofiero
7. Artikel om KORK i ”Orkidéer”
8. Icke betalande medlemmar på mötena

§5

Information:
 P-A har skickat ett mail till Cornelia Röjner (som nu har ha om Boklådan) för att
bekräfta den beställning som gjordes i våras. Böckerna är redan betalda av
KORK.
 Jan Larsen (som har KJ Orchids) ska göra en import från Indien och en import
från Brasilien. Beställning från Brasilien ska ske senast 15/3-05.
 Tommy Bjerkhaug ska administrera en import från Ecuador.
 Annelie Jakobsson ska ordna en resa till Peru i november 2005. Det finns 9 platser kvar (050212).

§6

Kaffebryggare
Styrelsen beslutade att köpa in två/en dubbel kaffebryggare till klubben. Detta för att
(styrelse-)medlemmar ska slippa att ta med sig egna kaffebryggare. Styrelsen gav i uppdrag åt Nils (kassören) att göra inköpet.
Styrelsen gav också i uppdrag åt Nils att köpa förbrukningsartiklar (t ex kaffefilter,
plastmuggar och plastskedar) för en del av kaffekassan. Kaffekassan innehåller idag
345:-, inkl en del av ”barkpengarna”.

Kaffekokning och iordningställande av fika har hittills legat på styrelsen, men denna beslutade att efter årsmötet (050319) så måste medlemmarna ställa upp och hjälpa till med
detta. Det är inte rätt att alla uppgifter ska skötas av styrelsen.
§7

Infofolder om SOS
Mårten Sandberg (ny ordförande i Östsvenska Orkidésällskapet) har gjort en ny informationsfolder i färg om SOS. Foldern kostar 280:- för de första 1000 exemplaren och
175:- för nästa tusen exemplar.
Styrelsen beslutade att beställa 2000 exemplar. P-A sköter om beställningen.

§8

Orkidévecka på Blomsterlandet
Orkidéveckan pågår 16/3 – 20/3. Blomsterlandet är öppet till 19.00 på vardagar.
 Ons 16/3: KORK bygger podium för info och lotter, eftermiddagen
Arne Kastberg håller föreläsning på kvällen 19-21
 Tors 17/3: Arne Kastberg håller föreläsningar på dagen och på kvällen 19-21
 Fre 18/3: Arne Kastberg håller föreläsningar på dagen och på kvällen 19-21
 Lör 19/3: Årsmöte 13-16, lokal ännu inte fastställd
Arne Kastberg håller föreläsningar på dagen 10-16
 Sön 20/3: Arne Kastberg håller föreläsningar på dagen 11-16
Blomsterlandet bjuder KORK på två vinstplaner á 500:-/st.
Nils och Max har varsin av KORK:s skyltar.
Max, Nils och P-A bygger podium och skapar en vinstplan.
Nils köper lotter, många lotter.
Lotta kollar regler för lotterier.
Bemanning: ons - fre 16-21, lör 10-16 och sön 11-16.
Info om Orkidéveckan skickas ut till medlemmarna i ett mail. Max och P-A formulerar
brevet och Maria skickar mailet.
En av styrelsens ledamöter bör finnas till hand varje gång podiet ska öppnas eller
stängas. Det ska också finnas en bemanningsplan med namn och telefonnummer till de
som ska bemanna podiet, tillgänglig vid podiet.

§9

Årsmötet 050319
P-A pratar med Arne Kastberg om han kan hålla föredrag vid årsmötet, om t ex sitt
växthus.
Maria ringer i tur och ordning Villa Rud, Färjestadsskolan, Nolbelgymnasiet, Gunnern
och K6 för att hitta en lokal att hålla årsmötet i.
Ett mail med en kallelse till årsmötet skickas ut i samband med mailet ovan.
Valberedningen har föreslagit att P-A, Max och Andreas ska väljas om. De är positiva
till detta. En ny suppleant ska utses istället för Kerstin Jönsson. Valberedningens förslag
är Pär Dahlström.

§ 10 Resa till Sofiero
I pingsthelgen 2005 hålls den traditionsenliga orkidéutställningen och Sofieropokalen i
Sofiero slottspark.
 Tors 12/5: Monterbygge 10.00, domarbedömning 18.00
 Fre 13/5: Utställning 10-18
 Lör 14/5: Utställning 10-18, årsmöte SOS, middag 19.00
 Sön 15/5: Utställning 10-18, Stig Dahlström håller föredrag

Anmälan om deltagande i utställningen senast 15/3-05.
Resa från Karlstad på fredag (13/5) eftermiddag. Lotta kollar priser för minibussar. Boende? Förslag: Villa Thalassa.
Information och uppmaning om intresseanmälan skickas med i det ovan nämnda mailet
till medlemmarna. Intresseanmälan kommer att vara bindande och en förhandsbetalning
kommer att tas ut.
§ 11 Artikel om KORK i ”Orkidéer”
Inga-Lill Zarif vill att KORK skiriver en artikel och presenterar sig i SOS tidning Orkidéer. Artikel ska enligt styrelsen innehålla följande:
 När klubben bildades
 Kursen → klubben
 Ca 50 medlemmar 2004-12-31
 Bibliotek och tidskrifter
 Medlemsmöten
 Barktillverkning
 Ytterliggare produkter
 Evenemang, t ex Blomsterlandet
§ 12 Icke betalande medlemmar på mötena
Det har kommit till styrelsens kännedom att det på medlemsmöten kommer en del deltagare som inte är betalande medlemmar i KORK. Styrelsen tycker att detta är principiellt
fel, men man måste få prova på en par möten innan man går med i klubben. Detta får
dock inte sättas i system.
Styrelsen beslutade dock att hålla en mjuk linje i fråga och i stället införa i ny punkt på
medlemsmötena kallad ”Medlemsutveckling”. Där berättar ordföranden hur många nya
medlemmar vi har fått sedan senaste mötet. Kanske kan detta ge de som inte betalat dåligt samvete…
Styrelsen beslutade också att informations om senaste styrelsemötet ska lämnas på medlemsmötena.
§ 13 Mötets avslutande
P-A avslutade mötet, tackade styrelsens ledamöter för att de hade kommit och informerade om att ett till styrelsemöte kommer att hållas innan årsmötet och Orkidéveckan på
Blomsterlandet.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Andreas Mithander

