Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2005-08-23
Plats: Karlstads universitet
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Andersson, sekreterare
Max Hansson
Andreas Mithander

§1

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

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Andreas.

§3

Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (050621) genomlästes.

§4

Kvällens dagordning fastlades enligt följande:
1. Höstens möten
2. Hemsidan
3. Medlemsavgift KORK
4. Medlemsregistret
5. Logotype

§5

Höstens möten
Förslag till datum och aktiviteter för höstens möten:
 17/9 lördag 13-16: Allmänna odlingsråd (Phalaenopsis) och ”Hur man köper en
bra planta”
 15/10 lördag 13-16: Omplantering och plantbyten
 17/11 torsdag 18-21: Jan-Erik Supstiks (?) om utställningar och plantbedömning
 8/12 torsdag 18-21: Julavslutning och auktion
Kalenius har ännu inte bestämt om och när de ska ha något evenemang
Orchidéhuset kommer till Karlstad i januari.
BC kommer till BOS 24/9
Åsby har orchidéevenemang 10/9 – 9/10

§6

Hemsidan
Styrelsen beslutade att adressen ska vara kork.com (och om det är upptaget kork.nu). .nu
kostar 600:-/2 år och .com kostar 200:-/år. Wermlandsdata får göra reklam på sidan mot
att ingen avgift behöver betalas för webbhotellet (annars 95:-/mån).
Den nya hemsidan ska vara uppe, uppdaterad och ev tillpiffad till mötet 17/9. En länk
ska finnas på den gamla sidan till den nya. Maria sköter det praktiska, förutom länken.

§7

Medlemsavgiften
Sambos betalar 370:-/år för avgiften till SOS och KORK, d v s man behöver bara betala
in en avgift till SOS. Betalning sker på samma inbetalningskort. Medlemmarna måste
tydligt skriva vem den andra avgiften avser.

§8

Medlemsregistret
Alla inbetalningar av medlemsavgifter sker till SOS, inga direkt till KORK. Maria sköter också KORK:s medlemsregister.
PUL (personuppgiftslagen) tillåter ej att KORK:s medlemsregister är ”offentligt” på
hemsidan. Då krävs skriftligt tillstånd från alla medlemmar.

§9

Logotype
Loggan ska innehålla en blomma som alla känner till, t ex en Phalaenopsis eller en
Cattleya. Förslaget är en Phalaenopsis violacea.
P-A sammanställer ett eller flera förslag som mailas ut till styrelsen, som i sin tur fattar
beslut via mail eller telefon.
Loggan presenteras vid mötet 17/9.

§8

Mötets avslutande
Ordföranden tackade ledamöterna som hade kommit och avslutade mötet.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Andreas Mithander

