Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2008-08-21
Plats: Karlstads universitet
Närvarande:

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

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Helmersson-Viebke
§3

Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
• Boken till Nils har kommit. P-A ringer till honom och säger att det finns en överraskning.
• Vi har ingen riktigt koll på skåpet, var det står och vem som har nycklarna. Leif
försöker ta sig till Gjuteriet och ser hur det ser ut.
• P-A sammanställer timmar för ideellt arbete.

§4

Kassarapport
Ekonomin är god, vi har nästan 36 000 kronor. Kan skåpet ses som en anläggningstillgång? I dagsläget har vi någonstans mellan 55 och 60 medlemmar.
Styrelsen beslutar att kassören fixar ett VISA-kort till klubben, att han köpte ett USBminne och att han skaffar en prenumeration på Orchids så snart VISA-kortet har kommit.

§ 5 Höstens möten
• Torsdag 11 september kl. 18.30-21.00: fotografering med praktiska övningar. Ta
med egen kamera och manual. Enkla digitalkameror finns att prova under mötet.
Fråga om medlemmarna är intresserade av mer om bildbehandling och utskrifter
(våren 2009). Kompendier utdelas. Ta med en egen planta att fotografera.
• Tisdag 21 oktober kl. 18.30-21.00: Eländiga orkidéer. Tag med och visa dina
försök och misslyckanden. Lyckokakor utdelas – vinn en verklig utmaning
• Tisdag 11 november kl. 18.30-21.00: Pär Dahlström?, Fredrik Sellberg?, Gunilla
Krave?

•

Fredag 12 december kl. 19.00: Festligt 5-års jubileum, restaurang/julbord, ta in
anmälan, medlemmarna betalar 150:- och KORK resten, medlemmarna betalar
dryck och dricks. Anmälan senast 30 september till Maria.

§6

Årsmöte 2009
P-A tar kontakt med Kalenius och undersöker möjligheterna till ett orkidéevenemang,
förslagsvis 4-5 april

§7

Inbjudan Naturrum
Söndag 5 oktober, kl. 12-15. Ska vi ha en monter. Svara senast 21 september, prata med
medlemmarna på mötet 11/9.

§8

Nästa styrelsemöte
18 september kl.18.30

§9

Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Marianne Helmersson-Viebke

