Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2009-03-17
Plats: Karlstads universitet
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
Marianne Helmersson-Viebke, suppleant
Andreas Mithander, suppleant

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

Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.
• Nils har fortfarande inte svarat.
• Maria har summerat poängen för styrelsearbetet. Det borde kanske finnas ett tak
för hur mycket man kan få ut per år. Maria kontakter SYS och hör hur de har löst
detta.
• Tryckt affisch. Marianne har letat upp bilder på Phalaenopsis, ev. behöver de
manipuleras i Photoshop. Maria fixar fram en tillräckligt bra logga och mailar
den till P-A. P-A gör ett förslag och mailar ut.
• Leif köper in ett staffli från Clas Ohlsson.

§4

SOS årsmöte
SOS styrelse vill äta middag, ca. 15 personer med KORK:s styrelse. Alfie´s?
KORK:s styrelse samlas på Kalenius 27/3 kl. 16.00 för att förbereda.
P-A gör en bemanningsplan för helgen. Den läggs ut på hemsidan och mailas + postas
till medlemmarna. P-A gör en vinstplan. Andreas, Gordon och P-A håller små korta föredrag.
Maria kolla med SOS styrelse om de verkligen vill ha både fika, lunch och middag. Fika
ska ordnas till kl. 11.00 då SOS har styrelsemöte. Leif bakar och fixar mackor. Egenmalt kaffe serveras.
Vi måste kolla stolar, bord, möblering, muggar och servetter.

§ 5 KORK:s årsmöte
25 april
Marita Åkesson kommer och håller föredrag kl. 12.30. Hon kostar drygt 2 500 kr, vilket
styrelsen beslutar att det är värt.
Årsmötet hålls kl. 11.00-12.00. Vi måste vara ute från vinden kl. 15.00.
P-A lägger ut en länk till Maritas orkidéer, samt mailar till kursen och trädgårdsföreningarna.
Anmälan till årsmötet till Maria senast 19 april.
Gunilla Krave beställer smörgåstårta från Råtorp.
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna redovisades.
Vi behöver en revisorssuppleant – P-A pratar med valberedningen.
§6

Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt bra ut.

§7

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas måndag 20 april kl. 18.00 på universitetet. Mat för egen
penning…

§8

Ordföranden tackar ledamöterna som kommit och avslutar mötet.
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Kerstin Aldefors-Persson

