
 
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2008-01-13 
 
Plats: 6:e villagatan 9 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Maria Eriksson, sekreterare 
 Nils Bergslid, kassör 
 Kerstin Aldefors-Persson  
 Margaretha Andersson  
 Max Hansson 
 Fredrik Sellberg 
  
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Max. 
 
§ 3 Dagordningen fastlades enligt följande: 

1. Blomsterlandet 
2. Årsmötet 
3. Aprilmötet 
4. Öka medlemsantalet/marknadsföring 
5. Föreläsning i Qom i Gong 

 
§ 4  Blomsterlandet 

• Onsdag 6 februari, Arne Kastberg håller föreläsning kl. 19.00. Vi bör vara där 
från kl. 18.00 

• Vi bör ha bemanning onsdag 18-21, torsdag 10-21, fredag 10-19, lördag 10-16 
och söndag 

• P-A fixar ett schema, som läggs ut på hemsidan, sista anmälningsdag ’r söndag 
3/2 kl. 12.00. Anmälan görs till P-A. 

• Ett brev skickas till alla medlemmar med information om arrangemanget 
• P-A fixar lotter, vinstplaner och vinster 

 
§ 5  Årsmötet 

• Årsmötet hålls 8 mars på Gjuteriet kl. 11-13 
• Någon klubbmedlem ska hålla ett kortare föredrag 
• Klubben bjuder på smörgåstårta och kaffe 
• Nils ordnar smörgåstårta och kaffe 
• Frågan om en kaffegrupp ska tas upp 
 

 



§ 6 Aprilmötet 
• Vi räknar med deltagare från Norge, Bergslagen, Trädgårdsamatörerna och Mä-

lardalen 
• Mötet skall hållas 19/4 eller 26/4 
• Vi ska ha en föreläsare, om vi får tag i någon bra 
• Vi ska fixa försäljare 
• Det behövs en entrégrupp som tar upp inträde, 50-60:-/person inkl. kaffe och 

korv 
• Vi ska ha ett lotteri 
• P-A har mailat till Karge och Röllke 

 
§ 7 Omplanteringsmötet 
 Omplanteringsmötet flyttas till 26/3 
 
§ 8 Föreläsning i Qom i Gong 

P-A och Maria skall hålla en föreläsning för anställda i Karlstads kommun i Qom i 
Gong-projeket 
 

§ 9 Öka medlemsantalet 
• Bättre markandsföring 
• Pressmeddelanden 
• Affischer 
• Långsiktig satsning på utställningar 
• Plantbyten på mötena 
• Köpa plantor från t.ex. Karge och sälja på mötena 
• Studiebesök hemma hos medlemmarna 
• Möte om digital bildhantering, skrivare och fotopapper 
• Medlemsmöte hemma hos någon medlem 
• Sälja tavlor, vykort, krukor, ”lerrör” 
• Andreas kan prata om omvänd osmos 
• Nils kollar på dräneringsrör i lera 

 
§ 10 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet. 

 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Maria Eriksson 
 
 
 Justeras:  
 
 
 P-A Viebke, ordf  Max Hansson 


