Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid styrelsemöte 160309
Plats: Karlstads universitet, 5F416, kl. 19:00-21:15.
Närvarande: P-A Viebke; ordförande, Leif Lönnqvist; kassör, Lena Wanke; ledamot, Gordon
Riemersma; ledamot, Solveig Krönström; suppleant, Marianne Helmersson Viebke; suppleant.
Frånvarande: Max Hansson; ledamot, Andreas Mithander, sekreterare.

§1

Ordföranden öppnade mötet

§2

Leif Lönnqvist utsågs till justeringsperson.
och Marianne Helmersson Viebke utsågs till mötessekreterare.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll 151102 gicks igenom. Protokollet godkändes.
Ordförande ska kontakta SOS om medlemsmatrikel omgående för att kunna skicka ut
mail till medlemmarna om årsmötet.

§5

Förberedelse inför årsmötet 17/3,
Lena Wanke beställer smörgåstårta till 20 personer. Vi tar ut avgift 30:-/person.
Andreas Mithander skriver verksamhetsberättelse. Ta med Dendrobium farmerii och
jämföra storlek, Ordf skriver med det i mailet till medlemmarna.
Medlemsavgiften föreslås att höjas till 100:- för 2017

§6

Lena frågade om intresse finns att köpa orkidéer efter Bo Bergstedts dödsbo.
Lena frågar vidare om det finns plantor att köpa/omhänderta efter honom.

§7

Aprilmötet 21/4:
Omplantering av sådd i flaska från 151107, uppmana medlemmar att ta med egna
plantor för omplantering.

§8

Ingen resa planeras under maj,
plantor kan beställas från Hans Christiansen direkt av var och en, om så önskas.

§9

Kallelse till föreningsråd i SOS,
intresset svalt i KORK, dagordningen för föreningsrådet borde inrymmas i SOS styrelses
program. Ev. kan Markus representera KORK.

§ 10 Inbjudan till skördefest i Rottneros 28/8,
KORK har blivit inbjudna men vi är tveksamma till det, då vi är en ideell förening bör
inte försäljning av orkidéer ske.

§ 11 Hösten 2016 mötesprogram:
13/9, Tisdag. Föredrag om Phalaenopsis.
27/10, Torsdag. Föredrag om Phragmipedium.
7/12, Onsdag. Julmys
§ 12 Övriga frågor,
Fortsatta prenumerationer på tidskrifter diskuteras på styrelsemöte efter sommaren.
Att tydligare fokusera på hålltider på medlemsmötena, föredrag bör inte vara längre än
30 min., fikarasten ska innehålla förutom fika, samtal medlemmar emellan, utlåning av
böcker och tidskrifter i minst 30 min. Auktion och annan aktivitet och mötena avslutas
kl. 21.
Biblioteket behöver uppdateras. Pa åtar sig att inventera och flytta över KORK:s bibliotek mm till plåtskåp i korridoren 5 D 300.
Bengt-Åke har kontakt med Katarina på Studiefrämjandet som tror att det kanske är
Folkuniversitetet som vi ska kontakta för ev. bidrag, han återkommer när han vet mer.
§ 13 Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade skyndsamt mötet.

Vid protokollet

Marianne Helmersson Viebke
Justeras:

P-A Viebke, ordf

Leif Lönnqvist

