Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte 130827
Plats: Svarteberg, Kristinehamn.
Närvarande:
Bengt-Åke Johansson, kaffegrupp, Jan Bengtson, ledamot, Lena Wanke, suppleant och kaffegrupp, , Marianne Helmersson Viebke, suppleant, Leif Lönnqvist, kassör, P-A Viebke, ordförande
§1

Ordföranden öppnade mötet, sittandes i den nedgående solens rand med Vänerns glitter
framför fötterna.

§2

Marianne Helmersson Viebke utsågs till justeringsperson.

§3

Planering av höstens mötesprogram 2013
September 6-8. Trelandskamp i Lund.
Intresset förutses bli mycket lågt, var och en som är intresserad ordnar själva med ett
besök. Någon har bokat hotell Concordia.
September 27-29. 10-års jubileum på Blomsterlandet Karlstad.
1. Ordf. ringer OrkidéMicke och får besked om utbudet av orkidéplantor som kommer
att finnas på Blomsterlandet.
2. Ordf. kontaktar Lars-Erik på Blomsterlandet och aktualiserar och diskuterar detaljer
kring orkidéevenemanget;
a) Annonsering av evenemanget.
b) Möblering av lokalen
lotteristånd med riktigt bord
föredragshörna med filmduk och sittstolar
placering av litet odlingsskåp med rara orkidéplantor lånade från
KORK medlemmar.
Placering av tidningsstånd ORKIDEER.
c) Vinstplantor till KORKs lotteri
värde minst 1500:-/1000 lotter (5kr/st).
d) Trottoarpratare för KORKs affisch.
e) Kaffe till lotteriförsäljare och föredragshållare
3. Leif kontaktar och frågar föredragshållare inom KORK efter att orkidéutbudet under evenemanget blir känt.
4. Leif manar föredragshållare om text/bild material för att skapa InfoArk på vilka
också info om KORK ska finnas.
5. Leif tar fram en aktuell medlemsmatrikel med e-post adresser, så att mail kan utsändas om orkidéevenemanget och efterlysning av bemanning till lotteriet via en
Doodle. Om e-post saknas skapas frankerade kuvertutskick, Lena kan hjälpa till.
6. En Doodle skapas för anmälan till lotteriförsäljning om 2-timmars pass.
fredag 6/9, 16-18
Lördag 7/9, 10-16
Söndag 8/9, 11-16

7. Bengt-Åke letar fram ett litet odlingsskåp, ser till att detta transporteras och installeras på Blomsterlandet.
8. Andreas och kanske också Gordon ombedes se till att överskottsexemplar av tidskriften ORKIDÈER finns för gratis utdelning till intresserad besökare.
9. Om behov finns kan Ordf. låna vita labrockar att ikläda KORK medlem som då blir
”fråga en orkidédoktor”.
Oktober 16, kl. 19:00. Medlemsmöte 5D 307, Karlstads universitet.
Föredrag av Marcus.
Auktion/försäljning av plantor och material.
Låna litteratur ur KORKbibliotek
November 13, kl. 19:00. Medlemsmöte på Gjuteriet, Verkstadsgatan.
Lena hämtar nyckel till möteslokalen på Gjuteriet och kollar öppettider för fiket.
Kanske kunde Gordon berätta och visa bilder (medtag projektor) från sin resa till Sydamerika?
December 6. Julavslutning på lokal.
Marianne kontaktar Skogenterrassen och preliminärbokar 15-20 personer.
Klubben subventionerar julbordet, dryck får var och en själv betala.
§4

Nästa styrelsemöte
En Doodle kommer att skapas och ledamöter ombedes att endast ifylla datum då närvarao kan förväntas.

§5

Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.
Därefter intogs en skitgod kräftsoppa med bröd.

Vid protokollet

Per-Arne Viebke
Justeras:

P-A Viebke, ordf

Marianne Helmersson Viebke

