Karlstads Orkidéklubb
Protokoll vid årsmöte
Datum:

2011-03-19

Plats:

KU Sal 5D 406

Närvarande: 18 medlemmar, varav 7 styrelsemedlemmar.
§1

Årsmötets öppnande
PA Viebke öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§2

Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Per Dahlström.

§5

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Gordon Riemersma.

§6

Val av justerare
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Kerstin Aldefors-Persson och Torunn Iversen.

§7

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Gordon Riemersma och godkändes av årsmötet.

§8

Räkenskapsberättelse
Resultat- och balansräkningen presenterades av kassören (Leif Lönnqvist) och godkändes av årsmötet.

§9

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Lönnqvist och godkändes av årsmötet.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010.
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§ 11 Val av styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag enligt följande:
Ordförande: omval av PA Viebke på 2 år.
Ledamot: omval av Andreas Mithander på 2 år.
Ledamot: nyval av Jan Bengtsson på 2 år.
Suppleant: omval av Marianne Helmersson Viebke på 1 år.
Suppleant: nyval av Lena Wanke på 1 år.
§ 12 Val av två revisorer 1 år
Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag på omval av Kurt Runhäll och
Dan Bergeld.
§ 13 Val av valberedning 1 år
Årsmötet valde en valberedning enligt följande:
Solveig Krönström, omval
Gunilla Krave, omval
§ 14 Presentation av budget
Kassören (Leif Lönnqvist) presenterade budgeten som godkändes av årsmötet.
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2012
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften oförändrad
(70:-) för år 2012.
§ 16 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 17 Övriga frågor
-Hur många medlemmar har KORK? Ca 50 st.
-Frivilliga till en kaffegrupp efterlystes. Bengt-Åke Johansson samt Lena Wanke erbjöd
sig.
-Frivilliga till att hålla ordning på klubbens bibliotek efterlystes. Torunn Iversen samt
Andreas Mithander erbjöd sig. Troligen kan Gunilla Krave också ställa upp,
men detta
får kollas senare då hon inte kunde vara med på dagens möte.
-En kopia av protokollet skall e-postas ut till alla medlemmar.
§ 18 Årsmötet avslutande
Per Dahlström avslutade mötet och tackade alla medlemmar som kommit.

Vid protokollet
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Gordon Riemersma
Justeras:

P-A Viebke, ordf

Kerstin Aldefors-Persson

Torunn Iversen
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