Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2006-01-18
Plats: Lungviksvägen 41, Karlstad
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Andersson, sekreterare
Nils Bergslid, kassör
Andreas Mithander
Marianne Andersson, suppleant

§1

P-A och Marianne hälsade styrelsen välkommen hem till sig och ordföranden öppnade
därefter mötet.

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Andreas.

§3

Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (051108) genomlästes.

§4

Kvällens dagordning fastlades enligt följande:
1. Information
2. Mötet 21/1
3. Biblioteket
4. Mötet 16/2
5. Årsmötet
6. Stadgeändring
7. Ekonomisk info
8. Handkassa
9. Valberedningen
10. Nästa styrelsemöte

§5

Information
Utställningen på Sofiero börjar med monterbygge 2/6 och håller på t o m 6/6.
Maria redovisade hur många medlemmar som hade betalt till KORK för år 2006, 47
personer.
P-A har hållit ett orkidéföredrag i Forshaga och förhoppningsvis värvat nya medlemmar.
Han ska hålla ett nytt föredrag 20/3 för handikappseglare.

§6

Mötet 21/1
Mötet ska handla om foto. Maria och P-A pratar om olika kameror, bländare, slutare,
skärpedjup, pixlar o s v

§7

Biblioteket
En förteckning över KORK:s böcker ska finnas på hemsidan. Man ska kunna boka
böcker via hemsidan.

§8

Mötet 16/2
Mötet ska handla om att bygga skåp. Maria och Andreas håller i mötet.

§9

Årsmötet
Årsmötet hålls 18/3 i samband med att Blomsterlandet har sin Orkidévecka. Maria ordnar så att vi får låna Färjestadsskolans matsal igen. Kallelsen till årsmötet ska skickas ut
via e-post till de som har och med vanlig post till de andra. Den ska också finnas på
hemsidan.

§8

Stadgeändring
Styrelsen föreslår att §1 i KORK:s stadgar ändras till: ”Alla medlemmar i Karlstads Orkidéklubb skall också vara medlemmar i Svenska Orkidésällskapet.”

§9

Ekonomisk information
Kassören redovisar att vi idag (18/1-06) har 11 267:- på kontot. Lottförsäljningen gjorde
under 2005 en nettovinst på 13064:-.

§ 10 Handkassa
Styrelsen beslutar att en handkassa på 2 000:- ska förvaras hos ordföranden. Denna ska
redovisas halvårsvis till kassören.
§ 11 Valberedningen
Maria pratar med valberedningen inför valen som ska göras på årsmötet.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls hos Nils på Niklasdam 15/2 kl 18.00
§ 11 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet. Ledamöterna tackade för den goda maten.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Andreas Mithander

