Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2005-11-08
Plats: Sandbäcksgatan 21, Karlstad
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Andersson, sekreterare
Nils Bergslid, kassör
Fredrik Sellberg

§1

Maria hälsade styrelsen välkommen hem till sig och ordföranden öppnade därefter mötet.

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Fredrik.

§3

Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (050823) genomlästes.

§4

Kvällens dagordning fastlades enligt följande:
1. Information
2. Jan-Erik Supstiks resa hit
3. Flytta decembermötet
4. Vårens mötesprogram
5. KORK:s årsmöte
6. Sofiero
7. Information till tidningen
8. Övriga frågor

§5

Information
Blomsterlandet ska ha orkidévecka v 11 (13/3 och framåt)
Fredrik har figurerat i medierna (Metro, VF, Radio Värmland och TV4 Värmland) och
bl a gjort reklam för KORK i samband med Naturums orkidéutställning.
Lotta har pratat med Orchidéhuset om när de ska komma till Karlstad. Hon skulle få besked i slutet av v 46.
29/4 kommer Bergslagens Orkidésällskap (BOS), BC Orkidéer från Danmark och OOO
från Norge hit. BC kommer att sälja plantor och förhoppningsvis hålla ett föredrag.

§6

Jan-Erik Supstiks resa hit
Styrelsen beslutar att ersätta Jan-Erik Supstiks för resa till Karlstad med 1000:- för resa
och 500:- för boende. Dessa siffror kan komma att justeras beroende på tåg- och hotellpriser. P-A ordnar detaljer med Jan-Erik och Solsta hotell.

§7

Flytta decembermötet
Decembermötet flyttas från 8/12 till 15/12, samma tid 18-21. Styrelsen beslutar att bjuda
medlemmarna på smörgåstårta, som Nils beställer. Glögg eller kaffe och pepparkaka
ordnas av kaffegruppen och får köpas till en billig penning av medlemmarna.

§8

Vårens mötesprogram
KORK ska ha 5 möten under våren:
 21/1, lördag 13-16: öppet möte
 16/2, torsdag 18-21: bygga skåp
 18/3, lördag 13-16: årsmöte (i samband med Blomsterlandet)
 29/4, lördag 13-16: BOS, BC och OOO kommer hit
 18/5, torsdag 18-21: frösådd och meristemförökning med Linda
Datumen kan komma att ändras när vi reda på när Orchidéhuset kommer hit.

§9

Årsmötet
Årsmötet hålls 18/3 i samband med att Blomsterlandet har sin Orchidévecka. Senast
15/2 ska styrelsen ha skrivit en motion om att ändra § 1 i stadgarna till att ”Alla som är
medlemmar i Karstads Orkidéklubb måste också vara medlemmar i Svenska Orkidésällskapet.” Följande Ledamöter ska väljas (om): kassör 2 år, 3 ledamöter 2 år och 2 suppleanter 1 år.

§8

Sofiero
Styrelsen beslutade att KORK ska delta i utställningen med en monter, antagligen i
samarbete med BOS. En senare fråga är vem som har möjlighet att vara med och bygga.
Maria ska kontakta Lars Nilsson för mer information.

§9

Information i tidningen
Information om KORK som ska vara med i tidningen Orkidéer måste vara Inga-Lill
Zarif till handa senast den 5 månaden innan. P-A ansvarar för detta.

§ 10 Övriga frågor
 Nästa styrelsemöte ska hållas ons 18/1 kl 18, ev hos P-A. Då ska budgeten behandlas och årsmötet förberedas.
 Ett medlemskort i kontokortsstorlek på färgat papper ska tas fram av Maria. Det
ska innehålla KORK, år, namn och logotypen.
 Barktillverkning ska ske i vår. En kompostkvarn ska budgeteras för 2006. Barken kan troligen förvaras hos Fredrik. Det vore önskvärt att kunna tillverka bark
till försäljning 29/4.
§ 11 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet. Han tackade också
undertecknad för maten.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Fredrik Sellberg

