
Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum: 2004-10-25 

 

Plats: Ö:a Bangatan 15, Kristinehamn 

 

Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 

 Maria Andersson, sekreterare 

 Nils Bergslid, kassör 

 Lotta Hassel 

 Max Hansson 

 Andreas Mithander 

 

§ 1 P-A hälsade styrelsen välkommen hem till Lotta och öppnade därefter mötet. 

 

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Max. 

 

§ 3 Styrelseprotokollet från förra styrelsemötet (040908) genomlästes. 

 

§ 4  Kvällens dagordning fastlades enligt följande: 

1. Vårens mötesprogram 

2. Budget och medlemsavgift för 2005 

3. Decembermötet 16/12 

4. Inköp 

5. Möteslokal 

6. Övriga frågor 

 

§ 5 Vårens mötesprogram: 

  Januari:  Ons 19/1-05, kl 18-21 

   Tema: vila och blominitiering 

   Föredragshållare: Jan Sönnemark? 

  Februari: Tors 17/2-05, kl 18-21 

   Tema: fotografering och bildvisning 

   Föredragshållare: Tommy Bjerkhaug och Ingalill Zarif? 

  Mars: Lör 19/3, kl 13-16, Blomsterlandet? 

   Tema: årsmöte  

   Föredragshållare: Arne Kastberg? 

  April:  Tors 21/4, kl 18-21? 

   Tema: Joachim (?) Karge säljer plantor 

   Föredragshållare: Joachim Karge? 

  Maj: Sön - mån 15-16/5-05, Sofiero 

   Tema: inköpsresa 

 

P-A kontaktar respektive föreslagen föreläsare för at undersöka om de är intresserade 

och hur mycket de i så fall vill ha i ersättning. 

 

 

 



§ 6 Budget och medlemsavgift för 2005  

 KORK:s kassa innehåller för närvarande ca 6 000-7 000:-. Ett tillskott på 1 000:- in-

kommer snart för ett föredrag som ska hållas av P-A och Maria för Barn- och ungdoms-

förvaltningens Qom i Gong-projekt.  

  

 I KORK:s stadgar står det att alla medlemmar i KORK också måste vara medlemmar i 

SOS. En genomgång av KORK:s medlemmar visar att endast 35 av 48 (73%) är med-

lemmar i SOS. För att ändra på detta inför 2005 så ska ett medlemsbrev skickas ut till 

KORK:s medlemmar innehållande följande: 

 Att alla medlemmar i KORK också måste vara medlemmar i SOS 

 Att medlemsavgiften för SOS under 2005 är 230:- 

 Att medlemsavgiften för KORK under 2005 är 70:- 

 Att inbetalning sker via postgiro (85 05 65-3) till SOS, som därefter 

skickar ut pengar till respektive lokalförening 

 Att de som redan är medlemmar i SOS kommer att få ett inbetalnings-

kort därifrån, men att man själv måste lägga till att man vill vara med-

lem i KORK (och ev andra lokalföreningar) och summera detta. T ex 

SOS 230:- + KORK 70:- = 300:- 

 Att om man ännu inte är medlem i SOS så måste man betala i 300:- på 

deras postgirokonto (se ovan) och ange att man vill vara medlem i både 

SOS och KORK. 

 Att man försöker att ange så fullständiga adressuppgifter som möjligt 

när man betalar till SOS. Allt för att SOS medlemsregister ska vara så 

komplett som möjligt. 

 

Styrelsen uppskattar medlemsantalet i KORK för år 2005 till att komma att bli 35 perso-

ner. Detta ger en intäkt på 35*70=2 450:-. Detta i sin tur leder till att det bör finnas ca  

10 000:- i kassan i januari.  

 

När Arne Kastberg i mars kommer till Blomsterlandet i samband med deras or-

chidévecka räknar styrelsen med att kunna sälja lotter under 5 dagar för ca 2 200:-/dag. 

Detta ger en intäkt på 5*2 000=10 000:-. 

 

Sammantaget ger detta en summa av 20 000:- på KORK:s konto i slutet av mars. 

 

Styrelsen beslutade också att ta kontakt med Sydsvenska orchidésällskapet (SYS) för att 

ta reda på mer om deras poängsystem. 

 

§ 7 Decembermötet 16/12-04 

 Styrelsen beslutade att hålla mötet på Karlstads universitet och att glögg och pepparka-

kor ska serveras.  

 Två namn på föredragshållare föreslogs: 

1. Anders Wigh (Orchidéhuset) 

2. Marita Åkesson (Göteborg, vill ha 1 400:- i ersättning för endast resan, säljer or-

chidéer från Vacherot) 

 P-A ska undersöka om någon av dem kan komma och vad detta i så fall skulle kosta. 

 

§ 8 Inköp 

 Nils har beställt en stämpel med ”Karlstads Orkidéklubb”. 



 Maria ska kolla med P-G Röjner vad det kostar att köpa hela gamla årgångar av tidning-

en Orkidéer. 

 Max ska kolla om man fortfarande kan köpa årgång 98-02 av Orkidéer för 350:- av L-G 

(?). 

 Björn Lüning har kontaktat P-A om bokbeställningen från boklådan. Beställningen är 

betald och klar, men det tar tid innan böckerna kommer p g a allt strul som varit med Pe-

ter Wikström. 

 

§ 9  Möteslokal 

 Följande förslag till ny möteslokal har lagt fram: 

 Ordenshuset i Ulvsby (Trädgårdsamatörerna betalar 200:-/gång) 

 Karlstads universitet 

 Församlingshemmet, Domkyrkoförsamlingen 

 K6 

 KFUM 

 Nolbygården 

 PRO-gården 

 Gjuteriet (Naturskyddsföreningen) 

 

§ 10 Ordföranden avslutade mötet och tackade Lotta för att vi ännu en gång fick vara hos 

henne och för den goda maten och det goda fikat. Han passade också på att tacka styrel-

sen för den något förtidiga uppvaktningen av hans 50-årsdag. 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Maria Andersson 

 

 

 Justeras:  

 

 

 P-A Viebke, ordf                                            Max Hansson 


