
 
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2009-01-15 
 
Plats: Lungviksvägen 22 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Maria Eriksson, sekreterare 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Kerstin Aldefors-Persson, ledamot 
 Margaretha Andersson, ledamot  
 Max Hansson, ledamot (ej närvarande) 
 Gordon Riemersma, ledamot (ej närvarande) 
 Marianne Helmersson-Viebke, suppleant 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Kerstin Aldefors-Persson. 
 
§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 

• P-A har ringt till Nils, som inte har svarat. P-A har talat in ett meddelande på 
Nils mobilsvar. 

• Datum då Hans Jonsson kan prata med styrelsen: 10/2 kl. 17.30 
• P-A har mailat ut poängen, men syrelsepoängen är ej med. Maria summerar sty-

relsens poäng. 
• P-A och Marianne kollar med Tryckeriet på universitetet om vad det kostar att 

trycka A3 och A2. 
 
§ 4  SOS årsmöte 

Möte hålls 28 mars. Ca 30 personer kan sitta inne på Kalenius. Kanske kan någon från 
KORK hålla föredrag? Kommer SOS styrelsemedlemmar att sova över och vill de äta 
middag på lördag kväll? Betalar SOS för omkostnader? Ny kontakt ska tas med Kale-
nius i slutet av januari. Vi kan få lämna tips på inköp av mer exklusiva plantor. Styrel-
semöte för SOS ska hållas innan årsmötet. 

 
§ 5   Vårens möten 

• 21 januari: Bernhard pratar om utskrift och Leif pratar om bildhantering 
• 10 februari: Andreas och Gordon pratar om handel med orkidéer över nätet 
• 28/3: SOS årsmöte 
• 25/4: KORK:s årsmöte. P-A kontaktar Jan Röed eller Mårten Sandberg. 
• 12/5: Monterbyggande 
• Slutet av maj/början av juni: Exkursion 

 



§ 6 Medlemsantal 
I slutet av 2008 hade KORK 60 medlemmar. 2009-01-08 hade vi 49. 

 
§ 7 Ekonomi 

Under 2008 gjorde KORK en vinst på 955,50 kr. Resultatet för året blev 33 262,56 kro-
nor. 

 
§ 8 Tidningsdonationen 

Tidningarna måste katalogiseras. Gordon får ta med sig tidningarna till mötet 21/1. Ker-
stin meddelar honom om detta. 
 

§ 9 Tidningsprenumerationer 
Styrelsen beslutar att KORK blir medlem i AOS och får därmed deras tidning. Vi ska 
också starta en prenumeration på Orchid Digest för 55 USD/år. 

 
§ 10 Överblivna tidningar från SOS 

Vi lägger i ett inbetalningskort och ev. också information om KORK. Maria fixar detta. 
Tidningarna lägga sedan ut på Kalenius. 
 

§ 11  Övrigt 
Vi kan köpa planteringsmaterial och krukor från Orchidecenter Falster. 70 l pottemix 
50-50 kostar 175 DKR. P-A och Leif får i uppdrag att diskutera frågan och göra en 
provbeställning för max 2 000 kronor. 

 
§ 12 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte ska hållas onsdag 25 februari kl. 18.00 på universitetet. Kerstin kö-
per semlor. 

 
§ 13 Ordföranden tackar ledamöterna som kommit och avslutar mötet.  
 
 Vid protokollet 
 
 
  
 Maria Eriksson 
 
 
 Justeras:  
 
 
  
 P-A Viebke, ordf  Kerstin Aldefors-Persson 


