Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2008-09-18
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 (ej närvarande)

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Kerstin Aldefors-Persson.
§3

Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
•
P-A ringer till Nils för att berätta att vi har en present.
•
Leif har varit på Gjuteriet och fått nycklarna. Skåpet står på plats.
•
P-A har påbörjat sammanställandet av timmar.
•
Leif har införskaffat ett Master Card till klubben.
•
Ingen prenumeration på Orchids förrän i oktober, eftersom AOS bygger om sin
webbshop.

§4

Orkidéprat
Gordon får till uppgift att lägga ut information om klubben på Orkidéprat.

§ 5 Naturrum 5/10
Vi ska ha ett informationsbord med broschyrer/infomaterial, böcker och tidningar. Gordon finns där, P-A vid regn, ev. också Maria och Leif. Kerstin anmäler oss 19/9.
§6

Årsmöte 2009
Kalenius är intresserade av att vi är där och informerar. Vi kan vara med och påverka
inköp. Förslag på datum för årsmöte är 21/3 eller 28/3 2008 (lördag v 12 eller v13). Maria tar upp detta med SOS styrelse 4/10. Vidare kontakter måste tas med Vesa eller
Kenneth Kalenius, P-A gör detta omgående. Kan det vara möjligt att någon lokalförening bygger en visningsmonter.

§7

Nästa medlemsmöte ”Eländiga orkidéer”
21 oktober. Vi ska sälja lotter med en lottring. Det ska vara enkelt och informativt. P-A
skriver lite mer på hemsidan. Den som är först på plats meddelar fiket om att vi är där
och vill ha fika.

§8

Föredragshållare 11 november
Gordon pratar om maxillaria (och sitt skåp). Hur länge pratar han? Gordon kontaktar
P-A vid behov av projektor.

§9

5-årsjubileum
Maria påminner om att anmälan ska vara inne senast 30 september.

§ 10 Mötesprogram våren 2009
•
14 januari (onsdag): Bildbehandling och fotoutskrift (bränna ut gratisprogram?)
•
? februari: Svante Malmgren från Lidaforsgården (Gordon kontaktar honom)
•
21 eller 28 mars (lördag): Årsmöte SOS hos Kalenius
•
25 april (lördag): Årsmöte KORK
•
12 maj (tisdag): Att bygga montrar (foto, teori, inspirationskompendium, vad
är det som bedöms av domarna? (fråga om råd från SYS, BOS och domargruppen)
•
Exkursion
§ 11 Studiefrämjandet
Vi bjuder in Hans Jonsson till nästa styrelsemöte, vilket ska hållas på Gjuteriet. Maria
kontaktar honom om det.
§ 12 Roll-up
En roll-up med information, bilder och www.kork.nu ska köpas in. Leif kollar priser.
§ 13 Kassörens rapport
Vi har knappt 35 000 kronor på kontot och det är få inkomster och utgifter under hösten.
§ 14 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas i oktober/november.
§ 15 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Kerstin Aldefors-Persson

