Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2008-05-21
Plats: Karlstads universitet
Närvarande:

P-A Viebke, ordförande
Maria Eriksson, sekreterare
Leif Lönnqvist, kassör
Kerstin Aldefors-Persson, ledamot
Margaretha Andersson, ledamot (ej närvarande)
Max Hansson, ledamot (ej närvarande)
Gordon Riemersma, ledamot

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Gordon Riemersma.
§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
§4

Gåva till den förre kassören
Boken till Nils är beställd men har ej kommit.

§5

Möteslokal med låsbart skåp
Skåpet är troligen levererat till Gjuteriet. Fakturan är betald. Max gåt dit och kollar och
får två nycklar. Max ordnar också en present till vaktmästaren på Gjuteriet.

§6

Maria tar kontakt med studiefrämjandet, igen, via mail.

§7

Poängsystem
Styrelsen får 40 p/år + 1 p/tim vid styrelsemöten, max 60 p/år
Bibliotekarie får 1 p/möte + 10 p/år, max 20 p/år
Kaffegrupp 2 p/möte, max 20 p/år
Revisor 1 p/tim, max 3 p/år/pers
Valberedning 10 p/pers/år
Medlemmar 1 p = 1 tim =10 kr
Förbereder och håller föredrag på möten max 45 min = 2p
Förbereder och håller föredrag externt min 45 min = 5 p
P-A sammanställer och Kerstin för in nytt.

§8

Ekonomin
Leif har satt in 5000. Vi ska flytta över från PlusGirot. Nils har betalt in sina pengar.
Leif återkommer i slutet av året om var vi ska ha pengarna.

§9

Resultat från 26/4
Resultatet blev -2300 kr. P-A kontaktar Hembygdsgillet om hyran. Vi har ca 36 500
kronor idag, -1800 för hyran.

§ 10 Exkursion till Kinnekulle
Träffas kl. 9.00 vid Konsum i Skattkärr 31 maj.
Maila ut till alla och skicka brev, med reservation för färre än 8 anmälda och/eller dåligt
väder. Anmälan till P-A senast 28/5 kl. 16.00.
§ 11 Höstens möten
6-7/9
Trelandskamp i Köpenhamn
3-5/10 Gothenburg Orchid Show
?/11
?
September: Leif pratar om fotografering
P-A pratar med Margareta (Janne Röed)
Fredrik prata om Dendrobium
Eländiga orkidéer: ta med och visa dina försök och misslyckanden (lyckokakor)
December: 5-års jubileum
§ 12 SOS årsmöte 2009
Mars, april eller maj. Prata med SOS styrelse om när. Försäljning samtidigt. Tillsammans med Kalenius? P-A pratar med Kalenius.
§ 13 Öppen föreläsning
Introduktion, för nybörjare, annonsering?, lokal? (MNaturrum, Biblioteket, Värmlands
museum, KAU).
§ 14 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas i augusti.
§ 19 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Gordon Riemersma

