Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
Protokoll fört vid årsmötet den 21 februari 2013
Lokal: Flottans Män, Maskingatan 2, Trelleborg
Innan mötet öppnades, tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus för att minnas de
medlemmar, som avlidit under det gångna verksamhetsåret.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Monica Rosenqvist hälsade ett fyrtiotal medlemmar välkomna till årsmötet och
förklarade mötet öppnat.
§2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Mötet beslöt att årsmötet var vederbörligen utlyst.
§4 Val av årsmötesordförande, mötessekreterare och justerare
Till årsmötets ordförande valdes Bertil Tomelius och till sekreterare valdes Ingrid Tunestål.
Att justera årsmötets protokoll valdes Anna Olsson och Agneta Hellborg.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Monica Rosenqvist gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012, som även varit publicerad
i Utblick nr 1, 2013. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Kassörens berättelse
Bengt Siwersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2012 och för preliminär
budget 2013. Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 1.
§ 7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Bengt Siwersson och lades till handlingarna.
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet
Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens berättelse och revisorernas berättelse
som underlag gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§ 9 Beslut om behållning från år 2012
Beslöts att överföra behållningen från verksamhetsåret 2012 till ny räkning verksamhetsår
2013.
§ 10 Medlemsavgift
Beslöts att medlemsavgiften för 2013 ska vara oförändrad: 100 kronor för enskild person,
150 kronor för par, 200 kronor för ideell förening och minst 500 kronor för företag.

§ 11 Val av ordförande för föreningen
Valberedningen föreslog som ordförande i föreningen under 1 år
omval av Monica Rosenqvist
Beslöts att välja enligt valberedningens förslag.
§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter
Margareta Blennhede, Helge Olsson och Bengt Siwersson sitter kvar under 2013.
Dieter Lebeck och Bertil Tomelius: omval på 2 år.
Ingrid Tunestål, suppleant under 2012: omval som ordinarie ledamot på 2 år
Suppleanter
Marie-Louise Delbrant och Birgit Holmberg: omval på 1 år
Lena Welinder: nyval på 1 år
Revisorer
Johnny Delbrant och Jan Sandberg: omval på 1år
Revisorsuppleant
Lars Steiner: nyval på 1 år
Beträffande valberedningens förslag till revisorer, väcktes frågan om det kunde finnas jäv,
eftersom Johnny Delbrant är gift med Marie-Louise Delbrant, som är föreslagen som
styrelseledamot. Thomas Lundell väckte frågan, som därefter diskuterades på årsmötet.
Olika åsikter och förslag framfördes. Kassören Bengt Siwersson betonade vikten av att
föreningen har kunniga revisorer, vilket är fallet med valberedningens förslag. Efter en
stunds diskussion beslöt årsmötet att välja ledamöter, revisorer och suppleanter enligt
valberedningens förslag.
Valberedning
Maj-Britt Friberg, Jan Delbrant och Hjalmar Berg föreslogs som ledamöter i valberedningen.
Årsmötet beslöt att välja enligt förslaget med Jan Delbrant som sammankallande.
§ 13 Behandling av till årsmötet inlämnade motioner och handlingar
Inga motioner eller handlingar var inlämnade.
§ 14 Rapporter och skrivelser
Inga rapporter eller skrivelser var inlämnade.
§ 15 Planerad verksamhet
Monica Rosenqvist, Birgit Holmberg och Dieter Lebeck redogjorde övergripande för
planerade aktiviteter:

9 april
Medlemsmöte i Fackborgen. Tema: Hamburg och trädgårdsutställningen. Roland Pettersson,
RP Sport & Nöjen, berättar om Hamburg.
25 maj
Endagsresa till Sassnitz och Königsstuhl. Rose Marie Krentzien guidar. Buss från Trelleborgs
Övre.
Augusti
Resa till Hamburg. Preliminärt program: 4 dagar och 3 nätter med Rundtur i Hamburg,
Trädgårdsutställningen, Tur genom hamnen, Hagenbeck, Rådhuset, Promenad genom
Elbetunneln, Wunderland, Svenska Gustav Adolf kyrkan
Oktober
Medlemsmöte i V. Vemmerlövs Byahus i början av oktober. Preliminärt program: Ost och vin
och någon underhållning.
November
Julavslutning. Preliminärt program: Gert Gustavsson och medmusikanter underhåller.
Alla aktiviteterna kommer att mer detaljerat presenteras i Utblick, med uppgifter om
anmälan.
§ 16 Övriga frågor
Monica Rosenqvist framförde önskemål om uppdatering av medlemmarnas e-mail adresser.
En adresslista skickades runt så att de närvarande kunde kontrollera och ev. uppdatera sina
adresser. Monica Rosenqvist bad den nya styrelsen samlas efter mötet för konstituering.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande Bertil Tomelius tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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