Karlstads Orkidéklubb
Protokoll från årsmöte
Tid: 2006-03-18, kl 13.00
Plats: Färjestadsskolans matsal
Närvarande: 19 medlemmar, varav 4 styrelseledamöter (se närvarolista, en styrelseledamot
sålde lotter på Blomsterlandet)
§1

Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande P-A Viebke som också hälsade alla välkomna

§2

Upprop och utdelning av medlemskort

§3

Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen till årsmötet godkändes

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med den ändringen att 3 ledamöter ska väljas på 2 år och två
suppleanter ska väljas på 1 år.

§5

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes P-A Viebke

§6

Val av mötessekretare
Till mötessekreterare valdes Maria Andersson

§7

Val av justerare
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Linda Larsson och Gunilla Krave.

§8

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren (Maria Andersson).

§9

Räkenskapsberättelse
Resultat- och balansräkningen presenterades av kassören (Nils Bergslid).

§10 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen presenterades av Leif Lönnqvist, då ingen av revisorerna kunde
närvara.
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2005.
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§ 12 Val av styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag enligt följande:
• Kassör Nils bergslid, omval 2 år
• Övrig ledamot: Maria Andersson, omval 2 år
• Övrig ledamot: Fredrik Sellberg, omval 2 år
• Övrig ledamot: Kerstin Aldefors-Persson, nyval 2 år
• Övrig ledamot: Margaretha Andersson, fyllnadsval 1 år
• Suppleant: Marianne Andersson, omval 1 år
• Suppleant: Linda Larsson, nyval 1 år
§ 13 Val av två revisorer 1 år
Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag på nyval av Leif Lönnqvist och
Eva Andersson.
§ 14 Val av valberedning 1 år
Årsmötet valde en valberedning enligt följande:
• Solveig Krönström, omval
• Gunilla Krave, nyval
§ 15 Fastställande av budget
Budgeten fastställdes efter att kassören redovisat budgetförslaget.
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för 2006
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften oförändrad
(70:-) för år 2007.
§ 17 Stadgeändring
På årsmötet 2007 ska en ändring av 1 § i Karlstads Orkidéklubbs stadgar behandlas. Det
nya stadgeförslaget lyder enligt följande: ”Alla medlemmar i Karlstads Orkidéklubb
måste också vara medlemmar i Svenska Orkidésällskapet.” Det nya förslaget ska skickas
ut med kallelsen till årsmötet 2007.
§ 18 Övriga frågor
1. Höstens möten:
Styrelsen bad årsmötet om förslag på veckodagar och tider för höstens möten.
Många tyckte att lördagar är bra, men vissa föredrar onsdag/torsdag. De flesta
tyckte att en blandning av veckodagar är bra, men att det ska anpassas till efter
vad mötet ska handla om och ev föredragshållare. Årsmötet uttryckte också en
önskan om att KORK ska fortsätta att annonsera om mötena i Svenska Orkidésällskapets tidskrift Orkidéer. Förslag på vad mötena ska handla om inkom
också.
2. Biblioteket:
En ny ansvarig för biblioteket utsågs: Leif Lönnqvist. En förteckning över vilka
böcker och tidskrifter som finns i biblioteket ska läggas ut på hemsidan. Styrelsen ska utse en medhjälpare till Leif.
3. Ny möteslokal
KORK har en ny möteslokal: Studiefrämjandets lokaler i Gjuteriet. Lokalerna är
gratis för KORK att använda och det finns både ett pentry och ett café. En lokal
tar ca 45 personer och en tar ca 100 personer. Studiefrämjandet ser gärna att någon från KORK går deras ledarskapsutbildning.
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4. Kaffegrupp
Andreas Mithander ordnar fika till mötet 29/4. Anmälan ska ske till mötet 29/4.
Ingen arrangemangsgrupp skapades till detta möte.
Resten av mötena tar Gunilla Krave hand om.
5. Resegrupp
Ingen resegrupp bildades. Frågan om att ordna resor ska tas upp regelbundet på
medlemsmötena.
§ 20 Årsmötets avslutande
P-A Viebke avslutade mötet och tackade alla medlemmar som kommit.

Vid protokollet

Maria Andersson

Justeras:

P-A Viebke, ordf

Linda Larsson

Gunilla Krave

