
 
 
Karlstads Orkidéklubb 
 
Protokoll vid styrelsemöte  
 
Datum:  2020-01-27 
 
Plats:  Kungsgatan 16, Karlstad (Cazanova) 
 
Närvarande:   Per-Arne Viebke, ordförande 
   
  Bengt-Åke Johansson, ledamot 
  Gordon Riemersma, sekreterare 
  Maria Eriksson, kassör 

Lena Wanke, ledamot 
Max Hansson, suppleant 
 

 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Maria utsågs till justeringsperson 
 
§ 4 Mötesprogram för våren 2020 bestämdes: 
 

1. Medlemsmöte lördag 2020-02-15 kl 11:00, tema omplantering och diskussioner. 
2. Årsmöte måndag 2020-04-20 kl 18:30. 
3. Eventuellt extramöte genom Max tillsammans med Stolpens trädgård i maj (dock ej 

23/5 – Kroppkärrs växtmarknad). Kanske 9-10 eller 16-17/5. Diskuteras på mötet 
15/2. Skall vi vara med o sälja lotter mm?  

 
§ 5 Ekonomi: 

1. SOS ekonomi kajkar ihop. Inga utskickade avier för medlemsavgifter. Alla måste be-
tala in till KOrK själva. Betalande SOS medlemmar 2019 har gratis SOS medlemskap 
2020. I våra stadgar skall man vara med i både KORK och SOS. Skall vi ändra våra 
stadgar så vi inte måste vara SOS medlemmar? Styrelsen föreslår JA. Förslag skrivs 
till årsmötet -Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av årsmötet med 
2/3- dels majoritet – bara betalande medlemmar får rösta. Vi skall gå ut på hemsidan 
(med kallelse till årsmötet) (PA), Facebooksidan (Andreas), e-post alt brev till de som 
vi har adress till (Maria). Påminnelse på plats innan årsmötet börjar.  

2. KORKs ekonomi är god. Inkomster är enbart medlemsavgifter totalt 2600:-/ år. Utgif-
ter ca 5600:-. Underskott 2019 som planerad ca 3000:-. På bankkontot ca 23000:- 
idag.  

3. Årsavgift KORK from 2021: förslag på dubblering till 200:- för att se om ekonomin 
går plus minus 0 med fortsatta utgifter som tidigare.  



 
§ 4 Resa? 
 
Förslag om resa till Landskamp og jubilæumsudstilling i Domus i Vejle d. 12-13:e september 
2020 kl. 10-17 med stopp på vägen vid Hans Christiansen. 
 
§ 7 Framtiden… 
 
Hur gör vi om vi bara blir ett fåtal medlemmar (hur många blir få?) Möten hemma hos 
varandra igen? 
 
§ 8 Styrelsemötet avslutades 
 PA avslutade mötet och tackade alla som kom. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 Gordon Riemersma 
 Sekreterare 
 
 Justeras:  
 
 
 
 

 P-A Viebke, ordförande Maria Eriksson, kassör 
 
 
 
 

 


