Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
tisdagen den 19 april 2011, kl. 18.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande:, Leif Jönsson, Helge Olsson, Bengt Siwersson, Margaretha Blennhede, Marie
Louise Delbrant, Dieter Lebeck, Olle Pettersson, Bertil Tomelius, Ingrid Vikström, Harriet
Welin.
Förhindrade att närvara:
Ingen.
§1

Mötet öppnas.
Ordförande Leif Jönsson öppnade mötet kl. 18.00 och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning upplästes och godkändes,
– Tillägg under § 12, Övriga frågor;
– Hemsidan
– Arkivet
– Trelleborgs Kommunlednings intresse för vår förening.
–
Justeringsman utses
Att justera dagens protokoll valdes Bertil Tomelius
(förra mötet Marie-Louise Delbrant)

§3

§4

Föregående protokoll upplästes
Protokollet från styrelsemötena den 15 mars är utsänt och justerat.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Eventuellt under respektive paragraf.

§6

Ekonomi
Kassör Bengt Siwersson informerade om föreningens ekonomi.
Den ekonomiska redogörelsen för mars/april kommer att skickas som e-post, till
samtliga i Styrelsen
23 obetalda medlemsavgifter, se bilaga som är utskickad som e-post till
Styrelsen
Bengt åtager sig att påminna med brev, de medlemmar som inte betalt.

§7

Resor, aktiviteter och medlemsmöten
Resor:
Resan till Harz, Goslar i maj 2011, 33 deltagare anmälda.
Margaretha avvaktar slutlig besked från RP-resor. Fortfarande problem att få
kontakt och klara besked från RP.
Bra hotell bokat och programmet klart.
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Hur bemöter inbjudan i brev från Sassnitz Borgmästare Dieter Holtz?
Har diskuterats på de senaste styrelsemötena.
Vi skulle fundera och ta beslut på mötet i dag.
–
–
–
–
–

Förslag på aktiviteter vid ett event. besök av tyska gäster från Sassnitz.
En bussutflykt i kommunen, eller kanske en rundtur till skånska slott, kunde
intressera de tyska gästerna.
Prisuppgift finns för guidat besök på Svaneholms Slott, promenad runt
Svaneholmssjön, samt lunch på Slottsrestaurangen
Guidning 20 personer, 600:- kr, + inträde 40:- kr /deltagare.
Lunchmeny enligt önskemål.

Vi tar beslut när vi vet vad de tyska gästerna har för önskemål.
Leif meddelar att den 14 -15 maj är representanter från vår förening
inbjudna till Föreningsmässa i Sassnitz.
Två, eventuellt tre personer föreslås att representera Vår Förening, minst en som
pratar bra tyska.
Vem som skall representera föreningen beslutas senare.
Vi tar fram informationsmaterial om vår förening på tyska.
Bertil o. Bengt översätter den information vi har på svenska, bl. a. den som finns
på vår hemsida. Affischer, planscher och diverse annat material från tidigare
besök på Föreningsmässa i Sassnitz, finns, troligen hos Birgit Holmberg.
20-årsjubiléum
– En 20-årsjubileums - kommitté är bildad.
– I kommittén ingår;
– Leif, Bengt, Marie-Louise, Harriet.
– Antalet deltagare kan efter hand utökas – om så erfordras
– Trelleborgs-salen i Parken är bokad till den 15 oktober.
– Lokalkostnad 2000:- kr.
– Harriet tar fram ytterligare förslag.
Medlemsmöte:
Medlemsmötet tisdagen den 22 mars 2011.
Föredraget av Astrid Wallin Heinsen.
”Den glömda utvandringen”
Var uppskattat.
§8

Långsiktig planering
Aktiviteter 2011,
Kortare resa.
Längre resa.
Hösten. 20-årsjubileum.
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Resor;
Kortare resa i september till Stade,
Mårtenssons Buss i Klagstorp och Hagestad Buss, kontaktas av Margarehta för
kostnadsförslag, som alternativ till RP-resors förslag.
§9

Utblick
Utblick utkommer i juli 2011
Planerat innehåll:
Ledare.
Information om kommande program
Bertil, ett referat från Medlemsmötet och föredraget, Den glömda utvandringen
Eventuellt en frågetävling på tyska för att engagera läsarna.
Roliga berättelser på tyska.
– Material till Frågetävling och Roliga berättelser skickar Margaretha till
Helge eller Birgit.

§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
E-post till Wolfgang Schimke, Greifswald, information om vår nya Hemsida
Inkommande:
Tidningar från Greifswald och Berlin.

§ 11

Kommande möte
Kommande styrelsemöte den 9 augusti o 27 september kl. 18.00

§ 12

Övriga frågor
Nya Hemsidan nu igång – www.foreningen-sverige-tyskland.se
Regelbundna uppdateringar utföres av Bertil.
Arkivering av material på papper som samlats de senaste fem åren, är nu utförd.
De som jobbat med detta är Ingrid, Leif och Dieter, med Dieter som
sammankallande.
Materialet är arkiverat på Arbetarrörelsens Arkiv på Garvaregården.
Där finns redan material arkiverat från Föreningens start.
Arkivförteckning finns och skall kompletteras med det nytillkomna materialet.
Inköp av nya pärmar som ersätter de arkiverade.
Flickan Cecilia från klass 9B på Väståkraskolan i Anderslöv undrar om vi kan
sponsra deras skolresa.
Vi beslutar att sponsra med 1000:- sekreteraren informerar skolklassen och
berättar om vår förening. Som motprestation skall skolklasen skriva en
reseberättelse – eventuellt någon uppsats om Sverige-Tyskland tiden efter
Westfaliska freden 1648 fram till Wienkongressen 1814.
Trelleborgs Kommunledningens intresse för vår förening.
För att öka intresset för vår förening, hos kommunledningen, fick Bertil
uppgiften att sondera möjligheterna för ett ökat intresse för vår förening Bertil
har pratat med bl. a Kanslichefen Jonny Sjöstedt och Informationschefen Ingrid
Wall.
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Eventuellt medverkar vi vid Hansadagarna den 7 maj. Jonny kallar till
Kommunens planeringsmöte.
Trelleborgs bidrag vid Hansadagarna är ”Matmarknad Söderslätt”
§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.00 och tackade för visat intresse.

____________________
Sekreterare

___________________
Bertil Tomelius
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