Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
tisdagen den 13 november 2012, kl. 18.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Margaretha Blennhede, Marie-Louise Delbrant (suppleant), Birgit Holmberg
(suppleant), Dieter Lebeck, Helge Olsson, Olle Pettersson, Monica Rosenqvist, Bengt
Siwersson, Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål (suppleant)
Förhindrad att närvara:
§1

Mötet öppnas.
Ordförande Monica Rosenqvist, öppnade mötet och hälsade alla välkomna till
terminens fjärde möte.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes, Med tillägget om BG-blanketter under § 6,

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Marie-Louse Delbant.

§4

Föregående protokoll
Protokollen från styrelsemötena den 9 oktober är utsänt och justerat.
Protokollet godkändes, signerades och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Vid förra mötet diskuterades att nästa termin ändra våra mötestider till kvällstid
– nya styrelsen beslutar.
Fram till årsmötet bibehåller vi nuvarande tider,
Andra tisdagen i månaden kl. 14 -16,
Två frågor från tidigare styrelsemöte behandlades vid dagens möte;
Birgit Bercht önskar, tillsammans med sin förening i Kiel komma hit på besök
till våren. Monica har svarat och ställt en del frågor ang. tidpunkt, önskemål om
program etc. och har fått förslag på besöksdagar från Birgit Bercht.
Sverige-föreningen i Stralsund är också intresserad av besök i Sverige.
Monica har diskuterat detta med Per Rohdal.
Om vår förening är Kulturförening eller inte, diskuterades.

§6

Ekonomi
Bengt Siwersson informerar om föreningens ekonomi och refererar till
Redovisningen som skickas som e-post till alla i styrelsen.
Bengt redovisar resultatet från senaste Medlemsmötet, redovisningen har
skickats som e-post till alla i styrelsen.
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Faktura från RP diskuterades. 1000: - kr finns tillgodo hos RP, som tas hem.
En medlem hade betalat men reste inte med – detta är reglerat.
Hur hanterar vi när medlemmar är anmälda till ett arrangemang och uteblir.
Vi måste ha regler för detta. Uteblir man från ett medlemsmöte skall man betala
75 % av kostnaden och 100 % när det gäller resor.
Reglerna listas på vår Hemsida. Och vid varje arrangemang anges att åtagandet
är bindande.
Vårt Plusgiro är fr.o.m. den 2 oktober ersatt av Bankgiro nr 105-0947.
Ca 800 st. blåtonad A4 blankett, med vidhängande inbetalningskort för Plusgiro,
till ett värde av ca 350: - kr – blir överflödiga.
Vi har inte lyckats byta dessa mot nya blanketter för Bankgiro
Vi skippar den blåtonad A4 blankett, med vidhängande inbetalningskort och
inkasserar i forstsättningen medlemsavgiften genom att i UTBLICK uppmana
våra medlemmar att betala in årsavgiften på vårt Bankgirokonto.
Se exempel i Bilaga 1.
§7

Resor, Årsmöte, Medlemsmöte och Aktiviteter
Medlemsmöte 2012;
Medlemsmötet tisdagen den 23 oktober kl 18.30, med Föredrag av Per Rodahl
med temat ”Varför heter det svenska Pommern?” var välbesökt och uppskattat.
Lokalen, Flottans män, Maskingatan 2, Trelleborg, är kanske lokalen vi skall
använda i fortsättningen? Dålig akustik.
Lokalen för och nackdelar diskuterades.
Vi skall ställa vissa krav på uthyraren om vi skall utnyttja lokalen i
fortsättningen.
Medlemsmöte tisdagen den 27 november kl. 18.30
Program: Sånggruppen ”Glädjespridarna” underhåller.(10 st. uppträder)
Lokal: Flottans män, Maskingatan 2, Trelleborg.
Kostnad 100: - kr. ett fyrtiotal medlemmar anmälda.
Förtäring landgång Maxi 65: - kr. lättöl/vatten, kaffe liten kaka.
Lokalen 800: - kr.
Enl. Marie-Louises kalkyl, går arrangemanget runt med ett 50-tal deltagare .
Årsmöte
Kl. 18.30 den 19 februari.
Lokalalternativ;
Flottans män, Forum,
Malmroshuset, Bengt, kontaktar
Kulturhuset Bertil, kontaktar.
Underhållning; Kulturskolan, Margaretha kontaktar
Alt; Maltes Trio, (Malte Westesson) Ingrid kontaktar
Förplägnad; Bertil kollar,
Kostnad; 40 – 50: - kr, för förplägnad
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Medlemsmöte 2013;
Medlemsmöte april – maj 2013.
Program med anknytning till Hamburg med tanke på föreslaget resmål.
Förslag på Föreläsare tas fram, Ingrid letar.
Bengt Siwersson berättade på förra mötet om kontakterna med föreningen i
Greifswald. Har inte fått respons.
Bertil Tomelius har förslag från bokförlaget som översätter tyska böcker till
svenska. Se bilaga 2.
Det nya Lotteri-systemet prövades på senaste medlemsmötet, det kommer att
användas i fortsättningen?
§8

Planering:
Resor:
Trädgårdsutställning i Hamburg den 26 april till 13 oktober 2013. Dieter Lebeck
och Margaretha Blennhede tar fram förslag. Två övernattningar.
Alternativt också endags resa till Göhren, på Rügen.
Eventuella kommande resmål – Friisland, Kusten vid Helgoland, Husum, Sylt.

§9

Utblick
Nästa UTBLICK, kommer i januari. Sista dag för material 20 december.
Planerat Innehåll
Kära medlemmar!
Artiklar om;
Medlemsmötet och Julfesten.
Tyska böcker på svenska.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, kallelse och program till
årsmötet.
Blänkare om trädgårdsutställningen i Hamburg.
Hälsa nya medlemmar välkomna till vår förening.
Medlemsinformation
§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Informationsmaterial till nya medlemmar har skickats ut av sekreteraren.
Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och några medlemmars medlemslistor.
Inkommande:

Lilian Müller, har ringt Monica, Lilian önskar att vi från vår förening
kommer till Sassnitz den 8-9 december, som tolkar för pensionärsföreningar från Trelleborg.
Telefonsamtal från Harald Schär i Lübeck, som läst vår artikel i UTBLICK, om
plattyska,
Katalog från Researrangör, som Monica överlämnar till Margaretha.
Medlemstidning från Greifswald, som överlämnas till Dieter.
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§ 11

Nästa möte
Årets sista styrelsemöte, torsdagen den 13 december kl. 13.00 – 14.00,
Anderslövs Gästis. Jultallrik kl. 14.00 – 15.30

§ 12

Övriga frågor
Materialet från förra kommunalrådet Agne H. Andersson, med anknytning till
Trelleborgsavdelningen under Förbundet Sverige – DDR/Vänskapsföreningen
Sverige-Tyskland i Trelleborg, är nu sorterat, utvärderat och förtecknat.
Den del av materialet som är intressant för framtida forskning är arkiverat på
Arbetarrörelsens arkiv på Garvaregården i Trelleborg.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Marie-Louise Delbrant
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