
 
 

Karlstads Orkidéklubb 

 

Protokoll vid styrelsemöte  

 

Datum: 2007-04-26 

 

Plats: Karlstads Universitet 

 

Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 

 Kerstin Aldefors-Persson, tf sekreterare 

 Fredrik Sellberg 

 Max Hansson  

  

 

§ 1    Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes jämte ordföranden, Max.  

 

§ 3 6 maj  

 Styrelsen diskuterar upplägget kring denna föreningens stora dag. P-A meddelar att hit-

tills har 80 personer anmält sitt deltagande. För vidare information, se bilaga till detta 

protokoll. 

  

 Resebidrag 

§ 4  KORK har erhållit en donation av diverse årgångar av orkidétidskrifter från Gillbrand. 

Styrelsen beslutar ge ett resebidrag på 400 kr till Andreas Mithander och Gordon Rie-

mersma, som åker till Borås för att hämta hem dessa. Bidraget utbetalas när tidskrifterna 

har överlämnats till vår bibliotekarie Leif Lönnkvist.  

 

§ 5  Höstens program 

 Förslag till preliminärt program för hösten 2007 presenterades: 

  

 7-9/9 Lunds Botaniska Trädgård – ev. gemensam resa dit 

 Lördag 6/10, 11.00-13.00 (ev. 14.00) 

 Lördag 10/11, 11.00-13.00 (ev. 14.00)  

 24-25/11 försäljning och föredrag av Arne Kastberg 

 Tisdag 11/12, 18.00-20.00 

 

P-A kollar om vi kan få hit Peter Bryder alternativt Staffan Hallander för att hålla  

föredrag vid något av våra föreslagna möten. 

 

Max kollar med Arne Kastberg om datumen 24-25/11 är ok för honom och fixar i så fall 

fram en inbjudan som vi kan presentera för norrmännen och BOS redan den 6/5. 

 

Kerstin kollar vad som gäller för anmälan etc. till Lunds Botaniska Trädgård i septem-

ber. 

 

§ 6 Lokalbokning 

 P-A bokar lokalen på Gjuteriet efter det att vi fastställt mötesdatumen. 

 



 

 

§ 7 Barktillverkning 

Vi tar kontakt med Nisse för att höra när det skulle passa att styrelsen + suppleanter + 

andra frivilliga kommer dit och tillverkar bark. Förslagsvis någon gång i au-

gusti/september. Vore trevligt att kombinera detta med någon form av knytkalas. 

 

§ 8 Föreningsträff  

 P-A informerar om att SOS bjudit in lokalföreningarna till en träff på Sofiero 26/5 kl 

13.00-15.00. Max två personer per lokalförening får delta. P-A kommer att delta som 

medlem i SOS styrelse. Intresserade från KORK kan anmäla sig direkt till Tommy 

Bjerkhaug. 

 

§ 9  Ordföranden tackade ledamöterna för en osedvanligt produktiv insats och avslutade där-

efter mötet. 

 

  

 

 Vid protokollet 

 

 

 Kerstin Aldefors-Persson 

 Justeras:  

  

     

  

 

 P-A Viebke, ordf  Max Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Bilaga till protokoll 070426 

 

 

Gillestugan 

 

 Föredragets längd, 1-2 timmar  

 Tar Jan själv med diaprojektor och filmduk?  

  P-A kollar 

 

 Kanske ska vi låna en stor filmduk? 

          Max kollar 

 

 Mörkläggning 

 Utflyktsplädar från Biltema, 6 st 

 Klämmor 

         P-A handlar 

 

 Stolar, ca 100 st finns 

 Trappstege 

         Fredrik tar med trappstege 

 

Entrégrupp 

 

Laila Strömberg + man 

 

Lotterigrupp 

Gordon Riemersma – sammankallande 

Solveig Krönström 

Kerstin Aldefors-Persson 

Kurt Runhäll 

 

Kaffegrupp 

Gunilla Krave - sammankallande 

Marianne Andersson 

Margareta Andersson 

Maria Andersson 

Bernhard 

Else-Marie 

 

Möblerings- och Städgrupp 

P-A Viebke - sammankallande 

Jan Bengtsson 

Max Hansson 

Eva Larsson 

Fredrik Sellberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Handlingslista för kaffegruppen (Räkna med 100 personer) 

Plastkoppar + skedar 

Plastmuggar 

Pappersassietter 

Servetter 

Socker och mjölk 

Kaffe, 500 g – 4 paket 

Kaffefilter 

Tepåsar 

Stora soppåsar 

Tekakor 

Smörgåsmargarin 

Ost 

Rökt skinka 

Röd paprika 

Slanggurka 

Korv att koka 

Korvbröd 

Ketchup 

Senap 

Saft 

 

 

Åtgärdslista för lotterigruppen  

 Köpa lotter, 100 lotters ringar eller andra alternativ 

 Tigga vinstplantor av K J Orchids  

 Ev även tigga/köpa plantor av Blomsterlandet 

 Göra en vinstplan som är förenlig med lotterilagen 

 Ställa i ordning ett lotteristånd 

 


