
 
 

Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum:  2019-08-14 

 

Plats:  Kungsgatan 18, Karlstad (Brasseriet) 

 

Närvarande:   Per-Arne Viebke, ordförande 

   

  Bengt-Åke Johansson, ledamot 

  Gordon Riemersma, sekreterare 

Andreas Mithander, ledamot 

Lena Wanke, ledamot 

Max Hansson, suppleant 

Marianne Helmersson Viebke, suppleant 

 

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Marianne utsågs till justeringsperson 

 

§ 4 Mötesprogram för hösten 2019 bestämdes: 

 

 # 1 Medlemsmöte torsdag 2019-10-03 kl 18:30, tema uppföljning av plantor som dela-

des ut på årsmötet i våras, information om Facebookgruppen, mm. 

 # 2 Medlemsmöte torsdag 2019-12-05 kl 18:30, julmöte. 

 

§ 5 Styrelsemedlemmar har en gemensam import av plantor från Ecuagenera. Beställning  

lämnas till Andreas senast 2019-08-31, preliminärkostnaden betalas även då till And-

reas, förslagsvis genom Swish. Levereras till Lena 

 

§ 6 Nästa styrelsemöte bestämdes skall ske i samband med leverans/ utdelning av Ecuage-

neraplantorna, sannolikt hemma hos Lena.  

 

§ 7 Vi diskuterade kring möjligheterna med Facebookgruppen. I nuläget kan man endast bli 

medlem genom att man godkänns av administratör (Andreas). Skall icke-medlemmar kunna 

vara med?  Om inte, hur skall Andreas veta om någon är betalande KORK medlem eller ej? 

(vi får inte tillgång till ordentliga medlemsuppgifter genom Svenska Orkidésällskapet). Skall 

det även finnas en separat grupp för bara styrelseledamöter? (men skall ej användas för kal-

lelse till möten mm, utan det sker även fortsättningsvis genom mail/ doodle). 

5 personer röstade för att gruppen skall ”öppnas upp” så att även icke-KORK medlemmar kan 

få vara med. 2 personer röstade inte för detta. Regler skall tydliggöras – bara bilder och dis-

kussion om orkidéer och därtill hörande (t ex bevattning, gödning, mm). Om regelöverträ-

delse – 1 varning sedan uteslutning ur gruppen. 



Andreas ordnar med en information till blivande medlemmar och fortsätter vara administra-

tör/ den som godkänner ansökanden.  

 

§ 8       Present till Leif Lönnqvist för lång och trogen tjänst inom KORK skall införskaffas. 

Vi ger ordföranden uppdrag att höra med Hans Christiansen/ Orchidegartneriet om han har en 

lämplig planta till salu. Kostar plantan (gärna blomstor) under 800:- kan han köpa direkt, mer 

än så skall han höra med styrelsen först om möjligt, t ex genom epost. Ordförande ges också 

uppdrag att köpa en Cattleya warscewiczii var. sanderiana från Ecuagenera att kunna ge som 

present, kostnad ca 40 US$. 

 

§ 9 Styrelsemötet avslutades 

 PA avslutade mötet och tackade alla som kom. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 Gordon Riemersma 

 Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 Justeras:  

 

 

 P-A Viebke, ordförande Marianne Helmersson Viebke,  

 Ordförande   Suppleant 

 


