Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2006-03-08
Plats: Niklasdam
Närvarande:

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

§1

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

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Marianne.

§3

Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (050118) genomlästes.

§4

Kvällens dagordning fastlades enligt följande:
1. Information
2. Årsmötet
3. Budget
4. Biblioteket
5. Höstens möten
6. Mötet 29/4

§5

Information
KORK har just nu 54 betalande medlemmar. Alla är medlemmar i SOS. 2005-12-31
hade vi 55 medlemmar.
Maria tillverkar medlemskort till årsmötet. Medlemskorten ger 10 % rabatt på fläktar på
Wermlandsdata och 10 % på Niklasdams trädgård.
Ny möteslokal är i Studiefrämjandets lokaler i Gjuteriet.

§6

Årsmötet
Styrelsen beslutar att bjuda medlemmarna på smörgåstårta och te/kaffe. Nils beställer
smörgåstårta.
Förslag på ny lydelse §1i stadgarna: Som medlem i Karlstads orkidéklubb ingår medlemskap i Svenska orkidésällskapet och för närvarande 10 nr/år av tidningen Orkidéer.
Frågor angående resegrupp, kaffegrupp och arrangemangsgrupp till 29/4 ska tas upp på
årsmötet. Även medlemmarnas önskemål om vilken veckodag och tid mötena ska hållas
bör tas upp.
Lotterikassan på Blomsterlandet ska räknas varje kväll. Vinstplantor som inte går åt ska
sparas. P-A upprättar regler för lottförsäljningen. Vi ska också försöka sälja gamla
nummer av Orkidéer, för 25 kr/st. 20 kr går till SOS och 5 kr till KORK.

§7

Budget
Styrelsen beslutar att köpa Lotta Hassels kompostkvarn för 500:-.
Nils undersöker vad det kostar att ha bankgiro hos Föreningssparbanken istället för
PlusGiro.
Nya mer stadiga påsar till barken ska inhandlas. Etiketter och innehållsförteckning ska
klistras på påsarna.
Nils ska köpa en vattenkokare till klubben.
Nya böcker ska inhandlas för 5000 kr.
Nils sammanställer budgeten till årsmötet och visar den på OH.

§8

Biblioteket
Alla böcker och tidningar ska samlas in, Biblioteket måste fungera bättre. En kölista för
böckerna på hemsidan ska upprättas.
Styrelsen beslutar att KORK ska prenumerera på Orchid Review och Orchids. P-A föreslår vilka nya böcker som ska köpas in och styrelsen beslutar.

§9

Höstens möten
Mötesprogrammet behandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte. Marianne och P-A åker
och inspekterar den nya lokalen. De hör först med Andreas vad han vet om den.

§ 10 Mötet 29/4
En arrangemangsgrupp som håller i förberedelserna till mötet bör tillsättas. Föranmälan
till mötet måste ske.
§ 11 Ordföranden tackade för den goda maten och ledamöterna som kommit och avslutade
mötet.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Marianne Andersson

