
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum: 2010-04-08 
 
Plats: KU Sal 5F 416 
 
Närvarande:  P-A Viebke, ordförande 
 Leif Lönnqvist, kassör 
 Margareta Andersson, ledamot 
 Gordon Riemersma, ledamot 
 Andreas Mithander, ledamot 
 Max Hansson, suppleant 
 Marianne Helmersson Viebke, suppleant 
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Andreas Mithander. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 

Lotteriet på Blomsterlandets ”Orkidéns fascinerande värld” gav oss ca 10 000:- i vinst. 
Klubbens affisch är kvar på Blomsterlandet, Marianne och PA ombedes hämta denna.  

 
§ 5  Genomgång av protokoll från Årsmötet. 
 Se övriga frågor. 
  
§ 6 Styrelsens konstitution. 
 Kerstin Aldefors-Persson har meddelat att hon kan ställa upp som 1:e sekreterare genom 

att ta delar av sekreteraruppdraget, dvs skriva protokoll under styrelsemötena etc, men 
åtar sig inte alla utskick t ex. Detta kan delas mellan styrelse- och klubbmedlemmar. 

 Gordon Riemersma väljas till 2:a sekreterare. 
 
§ 7  Biblioteket/Bokskåpet 
 Gunilla Krave och Andreas Mithander bekräftas som ansvariga för biblioteket. Både 

borde ha en kopia av nyckeln till bokskåpet, plus minst en i reserv vid KU. PA ordnar 4 
kopior. 

 Alla tidningar i bokskåpet är nu stämplad. 
 Listan över böcker och tidningar som klubben har, samt utlånad material, är nu uppdate-

rad. Information finns på klubbens hemsida. 
 
§ 8 Orkidéhappening 24 april 
 PA kollar upp kring larm och lås vid Pedagogiska Verktaden. 
 Programmet fastställs: 
  Kl 10:00 öppning av försäljning. Orkidédoktorer ger råd, planterar om. 



  Kl 11:00 Föredrag av HC om några odlingsvärda arter. 
  Kl 14:00 Föredrag av HC om Bulbophyllum. 

Försäljning fortgår fram till ca kl 16:00, förutom under föredragen. Likaså orkidédokto-
rernas första hjälpen station. 
Ev. skall föredraget om Bulbophyllum spelas in för Orkidékursen. PA och Max kollar 
upp detta. 
PA har fått mail från HC. Det blir inga trädgårdsorkidéer, så ingen särskild inbjudan 
skickas till STA. 
Gordon uppdaterar information på Orkidéprat. 
Andreas meddelar Mälardalens orkidéföreningar om dagen. 
PA bokar ett hotell för HC natten fredag - lördag. 
HC anländer fredag eftermiddag/kväll. Marianne, PA, ev även Max och Andreas hjäl-
per honom med inlastning av plantorna till Pedagogiska Verkstaden. Om man hinner, 
lite iordningsställande av lokalen. 
Lördag morgon samling kl 0900 för möblering.  
Lotteri skall ordnas, preliminärt en med 100 lotter á 10kr/st. Om det blir mycket folk ev 
en till parallellt med denna (te x första lotteriet med flera mindre priser, den andra med 
en större). Leif ordnar så att vi har ringar/lotter. 
Enklare servering kommer att finnas. Margaretha och Marianne (ev även Gunilla 
Krave?) ordnar detta till att börja med. Kaffe, te (mjölk, socker, teskedar, servetter, pap-
perstallrikar, muggar), saft, kaffebröd och kex kommer att säljas. Detta köps på dagen 
från ICA Kvantum. 
Planteringsmaterial köpes av Gordon. Torkad mossa x2, Blomsterlandets bark x2. Ev 
även krukor. 
Reklam skall sättas i NWT och VF så att det finns i tidningen torsdag en 22/4. Max kol-
lar med Stig Håkangård (?) ang detta.  
 

 
 
§ 9 Övriga frågor 
 Följande frågor ajournerades till nästa styrelsemöte: 
 Poängsystemet 
 Resan till Sofiero 22-23 maj 
 Övriga frågor från Årsmötet: 

• Bättre information om föreningen efterlystes. Exempel som nämndes inklude-
rade följande: ett välkomstbrev (på papper) till nya medlemmar, information om 
tidigare och kommande möten, information om klubben vid försäljningsställen, 
en medlemsmatrikel en gång per år till alla medlemmar inklusive lista över alla 
medlemmar (samt ev bakom en säkerhets kod på klubbens hemsida) samt in-
formation från medlemmar till deltagande i KU’s orkidékurs om klubben.  

• Ett förslag lades fram till utdelning av en årlig pris till ”Årets Orkidé”, någon el-
ler några som gjort något positivt för orkidéer. En PR möjlighet? 

• Årsmötet ombad styrelsen att undersöka möjligheterna att tillskansa sig en egen 
klubblokal. 

 
§ 10 PA och Marianne meddelar att det kommer att vankas till altanfest hos dem under våren 

för alla som hjälpte till vid lotteriet på Blomsterlandet. Mera detaljer senare… 
 
§ 11 Nästa styrelsemöte 

Datum för nästa styrelsemöte bestämdes ej. 
 



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


