Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 20 mars 2013, kl. 18.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Birgit Holmberg (suppleant), Dieter Lebeck, Monica Rosenqvist, Bertil
Tomelius, Ingrid Tunestål, Marie-Louise Delbrant (suppleant), Lena Welinder (suppleant),
Bengt Siwersson
Förhindrade att närvara: Margaretha Blennhede, Helge Olsson
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Marie-Louise Delbrant.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 12 februari är justerat och utsänt och lägges
till handlingarna. Årsmötesprotokollet är signerat och justerat och skall sändas
ut till styrelsens medlemmar samt läggas in på hemsidan.
Beslöts att sekreteraren ska skicka ut en dagordning en vecka före varje
styrelsemöte i stället för protokollsförlaga. Ansvarig: Sekreteraren

§5

Ordförande har ordet
Stralsundsföreningen
Svar från Per Rodahl angående besök av Stralsundsföreningen den 6 juni: Vårt
föreslagna program, knutet till nationaldagsfirandet i Anderslöv alternativt
Trelleborg, gemensam lunch på Anderslövs Gästis och besök på Anderslövs
museum, ansågs för hektiskt såväl för oss som för tyskarna. Per Rodahl föreslår
att skjuta på gemensamt möte till september.
Kielföreningen
Svar från Birgit Bercht: Försöket att planera en resa till Trelleborg har mött svag
respons. Vi Avvaktar ett tag till.

§6

Ekonomi
Bengt Siwersson har skickat den ekonomiska redogörelsen för tiden 1 januari 13 mars som e-post till alla i styrelsen. Det är många medlemmar (ca 40 %),
som inte har betalat sin medlemsavgift. En röd påminnelselapp har bifogats i
1

utskicket av UTBLICK nr 2 till de medlemmar, som inte betalat. Tidigare år har
en inbetalningsavi bifogats UTBLICK men i år uppmanades medlemmarna på
sista sidan av UTBLICK nr 1 att betala medlemsavgiften före den 15 februari.
För och nackdelar diskuterades. Beslöts att använda den senare modellen ett år
till.
Faktureringskostnader för utskick av UTBLICK diskuterades. Beslöts att
undersöka fördelar med e-faktura resp. autogiro och elektroniskt fakturaunderlag
inför nästa utskick av UTBLICK. Ansvariga: Bengt och Ingrid
§7

Medlemsmöten och Aktiviteter
Medlemsmöte tisdagen den 9 april 2013 kl 18.30
Program med anknytning till Hamburg med tanke på föreslaget resmål.
Roland på RP-resor har bokats som föreläsare. Ansvarig: Ingrid.
Roland berättar om Hamburg-resan.
Lokal: Fackborgen är bokad av Birgit.
Information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Medlemsmöte i oktober 2013
Datum är bestämt till den 8 oktober kl 18.30.
Lokal: Västra Vemmerlövs Byahus är bokat av Birgit. Lokalen rymmer 60-65
personer. Kostnad: 600 kronor. Bokningskontrakt ska skrivas.
Program: Ost och vin och någon underhållning
Förslag till underhållning: Österlenarna, Knut och John två glada spelemän med
dragspel och gitarr, som spelar och underhåller. Kostnad: 1550 kronor.
Monica ställer samman 20 frågor om ost.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Medlemsmöte i november 2013
Alternativa datum: 26, 27 eller 28 november.
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise bokar.
Underhållning: Bertil har kontaktat Gert Gustavsson, som kan ställa upp med en
15-mannaorkester. Det visar sig dock vara svårt att hitta en lokal med tillräckligt
utrymme för orkestern.
Alternativ: Kulturskolan. Birgit kontaktar för uppgift om förslag till
musikarrangemang och pris.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Tankar och förslag inför kommande medlemsmöten
Die Wende alt. Weimar republiken – Varför det blev som det blev.
Bombningarna av Dresden
Förslag till föredragshållare: Ulf Zander (Professor i historia vid Lunds
Universitet) eller Brigitte Stepanek.

§8

Resmål 2013 och 2014
Endags resa till Sassnitz och Königsstuhl 25 maj 2013
Rose Marie Krentzien guidar resan till Sassnitz och Königsstuhl (der
berühmteste Kreidefelsvorsprung der Stubbenkammer im Nationalpark Jasmund
auf der Ostseeinsel Rügen).
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Buss från Trelleborg Övre.
Middag på färjan vid hemfärden.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Resa till Hamburg i augusti 2013
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
Vi kommer eventuellt också att besöka Svenska klubben i Hamburg.
Information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Lübeck 2014
Birgit har en kontakt i Lübeck, vilket eventuellt kan leda till resa våren 2014.
Förslag: Maj 2014. En övernattning.
§9

Utblick
UTBLICK nr 2, 3013 är utskickat.
UTBLICK nr 3, 2013 planeras komma ut i juli 2013.
Deadline: 1 juli.

§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Inga
Inkommande:
Infobrev # 7, mars 2013 från Föreningsrådet
Behandlade bl.a. Föreningsrådets årsmöte, med länk till hemsidan, och årets
föreningspriser.
Föreningsrådet har Öppet Hus torsdagen den 21/3 kl 9-12 och torsdagen den
25/4 kl 9-12: ”Alla föreningsmänniskor är ytters VÄLKOMNA på en fika eller
bara lite snack.”
Vårt medlemskap i Föreningsrådet diskuterades. Beslöts att lämna
Föreningsrådet 2014.
Berlinerbladet
Informationsblad från Greifswald.

§ 11

Nästa möte
Kommande styrelsemöten: 16 april, 28 maj (OBS! ändrat datum), kl 18.00 –
20.00, Vuxenskolan.

§ 12

Övriga frågor
I Trelleborgs Allehanda den 12 mars under Föreningsnytt fanns en notis
angående vårt årsmöte den 21 februari.
Beslöts: Efter varje medlemsmöte sätter vi in en notis i TA under Föreningsnytt.
Ansvarig: Bertil
Mötespunkt inför nästa utskick av UTBLICK: Användning av emailadress vid
utskick till medlemmar och tyska kontakter.
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§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Marie-Louise Delbrant
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