Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte
Datum: 2009-04-20
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
Marianne Helmersson-Viebke, suppleant
Andreas Mithander, suppleant

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Gordon Riemersma.
§ 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.
• Arbetet med den tryckta affischen fortsätter.
§4

SOS årsmöte
Utvärdering av KORK:s insats vid SOS årsmöte: det gick bra, var rörigt ett tag, missbedömning av hur lång tid saker och ting tar. Bättre organisation och förberedelser krävs.
Allt måste vara klart kvällen innan. Information måste gå ut tidigare.

§5

KORK:s årsmöte
Sal 216 är bokad för årsmötet och Vinden för försäljning. Vi behöver träffas i god tid
innan mötet, redan kl. 10.00. Gunilla fixar smörgåstårta, 35 bitar.
Hur får vi tag i nyckeln? Kan Max fixa det?
Termosar, kaffebryggare, filter, kaffe, socker, mjölk, tallrikar, muggar, sked, kniv, gaffel, te, stora knivar, servetter, stekspade och vattenkokare behövs.
Dagordningen: budgetunderlag; oförändrad medlemsavgift; övriga frågor: poängsystem
och biblioteket.
Pär D föreslås som mötessekreterare.

§ 6 Monterbygge 12/5
Det finns en CD med bilder från Taiwan International Orchid Show 2006-2008. Andreas
kollar om det är något att ha.
Vi behöver prata med sådana som brukar bygga montrar ofta, t.ex. Cornelia Röjner eller
Lasse Nilsson.
§7

Exkursion
Sveriges Trädgårdsamatörer gör exkursion till Björskogsnäs 6/6. Kan vi samarbeta med
dem?

§8

Höstens möten
• September: Kiel 5-6 /9 (man kan också åka med VSOS till Dresden)
• Blomsterlandet v. 41 eller 42, torsdag till söndag (bra med ett tidigt möte
med dem, försöka få en deal om att köpa in blomstora botaniska arter som
KORK kan köpa tillbaka om de inte blir sålda (för inköpspris), KORK vill
vara med och påverka beställningarna)
• Svante Malmgren, Håkan Hallander eller Mikael Gustafsson
• Julauktion med glögg, pepparkakor och ädelost

§9

Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt bra ut.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas 26 maj kl. 18.00 på universitetet.
§ 11 Ordföranden tackar ledamöterna som kommit och avslutar mötet.
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Gordon Riemersma

