Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2005-03-15
Plats: Karlstads universitet
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Andersson, sekreterare
Max Hansson
Fredrik Sellberg

§1

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

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Fredrik.

§3

Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (050216) genomlästes.

§4

Kvällens dagordning fastlades enligt följande:
1. Årsmötet (val av ledamöter, budget, monterbygge, fika)
2. Blomsterlandet

§5

Årsmötet
Styrelsen samlas kl 12.00 i Färjestadsskolans matsal.
Följande papper ska delas ut på årsmötet:
 Verksamhetsberättelse
 Räkenskapsberättelse
 Revisionsberättelse
 Valberedningens förslag
 Budget för 2005
Val av ledamöter: ett dokument som visar vilka styrelseledamöter/valberedning/revisorer som ska väljas om ska upprättas.

Budgetförslag för 2005:
Inkomster
Medlemsavgifter
3 000
Lotteri Blomsterlandet
6 000
Barkförsäljning
1 000
Lotteri Kalenius
3 000
Summa
Behållning från 2004

13 000
11 678

Utgifter
Prenumerationer
Bokinköp
Föreläsare
Utställningar
Porto + kuvert
Kompostkvarn
Kaffebryggare

Summa

24 678

Summa

800
3 000
4 000
4 000
500
3 000
600
15 900

Budgeterat överskott för 2005: ca 9 000:- . Budgeten kan komma att revideras innan den
kan antas på årsmötet, då kassören inte kunde närvara vid styrelsemötet.
Monterbygge
Styrelsen beslutade att förslå årsmötet att KORK ska betala en extra övernattning och
materiel för högst 4 medlemmar vid 2 utställningar under 2005, Sofiero och PETAB.
Detta beräknas kosta 4 000:-: övernattning 2 000:- (2ggr x 4 pers x 250:-) och materiel
2 000:- .
Fika
Styrelsen beslutade att beställa smörgåstårta till 30 personer till årsmötet. Detta uppdrogs åt P-A. Smörgåstårtan beräknas kosta 750-1 000:-. Medlemmarna får betala 20:/pers på årsmötet.
§6

Blomsterlandet
Följande saker ska finnas i montern på Blomsterlandet:
 Bemanningsplan med telefonnummer
 Instruktion till dem som ska sälja lotter
 Vinstplan
 Växlingskassa
 Informationsblad om SOS och KORK
P-A ansvarar för att detta finns tillgängligt. De som ska öppna montern på morgonen
måste få reda på var pengarna förvaras under natten och hur de kan få ut dem. Maria
mailar den senaste versionen av bemanningsplanen till P-A.

§7

Mötets avslutande
P-A avslutade mötet, tackade styrelsens ledamöter för att de hade kommit och informerade om att nästa styrelsemöte kommer att hållas när anmälningstiden till Sofieroresan
har gått ut.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Fredrik Sellberg

