Karlstads orkidéklubb
Karlstad

PROTOKOLL
2004-03-22

Årsmöte
Tid

2004-03-13 kl. 13.00

Plats

Karlstads universitet

Närvarande

19 medlemmar

§1

Öppnande

Årsmötet öppnades av Per-Arne Viebke.

§2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3

Val av mötesordförande
och sekreterare

Per-Arne Viebke valdes till ordförande och Fredrik
Sellberg till sekreterare.

§4

Val av justerare

Leif Lönnqvist och Britt-Marie Rosén valdes till
justerare.

§5

Årsberättelse

Årsberättelsen upplästes av sekreteraren och
kassören.

§6

Revisionsberättelse

Mikael Johnson redogjorde för
revisionen.

§7

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2003.

§8

Medlemsavgift

Sänkning av medlemsavgiften till av styrelsen
föreslagna 70 kr diskuterades och godkändes.

§9

Antalet ledamöter 2004

§ 10

Val av ledamöter

Samtliga föreslagna valbara ledamöter valdes.

§ 11

Val av revisorer

Mikael Johnson och Mikael Johansson valdes.

§ 12

Valberedning

Till att utgöra valberedning valdes Barbro Åkesson
Möller och Kerstin Alderfors Persson.

§ 13

Ärenden

Inga motioner har inkommit.
Förslag om bokinköp och prenumeration
för 3000 kr godkändes.

Förslag om att 10 % av försäljningsvärdet av
plantor tillfaller KORK godkändes.
§ 14

Info

Ordföranden informerade om möjligheterna
kring annan möteslokal.
Olika inkomstbringande aktiviteter kan komma
att premieras,
Intresseförfrågan om exkursion till orkidélokal i
Värmland eller Dalsland. Intresse för exkursion
fanns och styrelsen fick i uppdrag att utarbeta plan
för genomförandet av denna.

§ 15

Övriga frågor

Från årsmötesdeltagarna togs upp förslag om
större lager av lottringar för att dessa inte skall ta
slut under våra aktiviteter och intäkter missas.
Närvarolista på möten skall finnas.
KORK finns ännu ej på SOS hemsida. Inför
2005 kommer KORK finnas efter löfte till
klubbens ordförande.
Bildarkiv bör upprättas för framtida tillbakablickar.
Idébank, någon bör ansvara för insamlandet och
bearbetandet av idéer.
Klubben bör ha webbadress som inte knyter an till
universitetet. Ordföranden informerade om att
upprättandet av annan hemsida står i relation till
lättheten att hantera den samt vilka kostnader detta
inbegriper.

§ 16

Avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Fredrik Sellberg

Justerat

Leif Lönnqvist

Britt-Marie Mörnholm

