
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2010-02-09 
 
Plats: KAU, Sal 5D 406 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Kerstin Aldefors-Persson, tf sekreterare 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Maria Eriksson, ledamot 
 Margareta Andersson, ledamot 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Andreas Mithander,ledamot 
  Max Hansson, suppleant 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Gordon Riemersma. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4   Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 
 
 
§ 5  Blomsterlandet,  3-7 mars, ”Orkidéns fascinerande värld”  

Kastberg kommer till Blomsterlandet och håller föredrag 3 mars på kvällen. Vi ska vara 
där varje dag och ha lotterier och sprida info om KORK. PA tycker även att vi ska vara 
orkidédoktorer – men övriga delar av styrelsen är lite skeptiska till detta. Lista över tider 
som vi ska bemanna Blomsterlandet kommer ut på vår hemsida genom PA. 

  
§ 6    Medlemsmötet 16 februari 
 PA och Max ser till att det finns lite mossa, bark och krukor till försäljning under vårt 

omplanteringsmöte. 
 
§7 Plantimport  
 Andreas och PA har importerat en del orkidéer både för egen och för klubbens räkning. 

Kommer från Colombia, Orquideas Del Valle. 
 

 
 
§8 Årsmötet 13 mars 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska in till revisorerna senast 13/2. Maria 
fixar verksamhetsberättelsen och Leif revisionsberättelsen. 
 
Valberedningen kontaktas inför årsmötet. 



 
§ 9 Orkidéhappening 24 april  
 Hans Christiansen har tackat ja till vår inbjudan och kommer att ha plantförsäljning samt 

hålla ett föredrag. Hur ska vi få dit mycket folk så vi inte går back igen?  
 Förslag: 

• Annons i NWT och VF där vi bjuder in allmänheten 
• Styra HC när det gäller urvalet, inte så mycket hybrider 
• Bjuda in STA och få HC att även ta med trädgårdsorkidéer 
• Bjuda in Östsvenska + Västsvenska och ev. Karlbom  

 
Förslag på innehåll av dagen: 10.00 – 14.00  Orkidédoktorer ger råd och hjälper till att 
omplantera era orkidéer. Försäljning av odlingsvärda orkidéer. 14.00 Föredrag av HC 
om ex Bulbophyllum. 

 
 Leif kollar på annons till NWT och VF 21 april. 
  
 PA kontaktar HC angående 

• sortimentet, få hybrider och ev. trädgårdsorkidéer 
• orkidédoktorer från KORK 
• lista på medhavda plantor 

 
Andreas fixar inbjudan till ÖSOS, VSOS och STA och Gordon skriver om evene-
manget i Orkidéprat. 

 
§ 10 Ajournerade frågor 

• Bokskåpet, flytt till Universitetet 
• Biblioteket, organisation 
• Poängsystemet 

 
§ 11 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls 25 februari kl. 18.30, KAU, Sal 5D 406. Om Gordon har möj-
lighet att delta, så fixar han fika. 

 
§ 12 Ordföranden tackade ledamöterna som kommit och avslutade mötet.  
 
 Vid protokollet 
 
 
 Kerstin Aldefors-Persson 
 
 
 Justeras:  
 
 
 
 P-A Viebke, ordf  Gordon Riemersma 


