Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
tisdagen den 9 augusti 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, Harriet Welin.
Förhindrade att närvara:
Ingrid Vikström,
§1

Mötet öppnas.
Ordförande Leif Jönsson öppnade mötet kl. 18.15 och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning upplästes och godkändes,
– Tillägg under § 12, Övriga frågor;
– Bordsflaggor

§3

Justeringsman utses
Att justera dagens protokoll valdes Dieter Lebeck

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötena den 21 juni är utsänt och justerat.
Protokollet godkändes, signerades och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Eventuellt under respektive paragraf.

§6

Ekonomi
Kassör Bengt Siwersson informerade om föreningens ekonomi.
28 000:- kr i Föreningens kassa.
13 medlemmar har ej betalat medlemsavgifter.
Alla är påminda tidigare och påminnes ytterligare en gång, med brev som Bengt
tar fram och skickar till Helge, brevet bifogas nästa nummer av Utblick.
Efter det strykes från medlemslistan alla, som inte betalat

§7

Resor, aktiviteter och medlemsmöten
Resor:
Resan till Stade den 9 – 11 september
Endast 11 st. anmälda. RP fyller på egna resenärer.
Medlemsmöte:
20-årsjubiléum
– Lägesrapport från jubileumskommittén
– I kommittén ingår;
– Leif, Bengt, Marie-Louise, Harriet.
– Trelleborgs-salen i Parken är bokad till den 15 oktober.
– Lokalkostnad 2000: - kr
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Förslag på personer som skall inbjudas till Jubileumsfesten;
Ingmar Björkman, Hedersordförande
Ulf Bingsgård, Inger Hansson, Jonny Sjöstedt, från Trelleborgs Kommun.
Lillan Johansson, Hansa-Scandlines,
Dieter Holtz, Norbert Thomas, Hans Dietmar Hoffmüller,
Rosmarie och Wulf Kreintzen. Sassnitz.
Brigitte Stepanek, Greifswald.???
Jochen Preussler, Wolfgang Beyer, Wolfgang Escchke, ??? Berlin.
Jörgen Heddrich, Rostock. ???
Brev med information om att det;
”I viss utsträckning finns möjlighet till privat inkvartering”
skall formuleras och tas fram av jubileumskommittén och bifogas till inbjudan
till de tyska gästerna. Brevet skickas till Helge som bifogar det till inbjudan
Utförlig lista med namn och adresser och eventuell titulatur skall tas fram av
jubileumskommittén (Leif ) och skickas till Helge.
– Förslagen till Inbjudan skall korrigeras när det gäller stavning och senaste
anmälningsdag skall ändrades till den 1 oktober, samt kompletteras med epostadresserna till Marie Louise och Leif , som skall ta emot anmälningarna.
– Utföres av Helge.
– Senast den 16 augusti skall Inbjudan skickas – ombesörjes av Helge.
Material till jubileumsdrink köpes på Staderesan, ordnas av
Jubileumskommittén.
Helge kontaktar Bodil och Emma om kostnad 2000:- samt uppgift om deras
program under kvällen.
Honnörsbord och bordsplacering ordnas av Jubileumskommittén.
Välkomsttal av Margaretha alt. Dieter, Dieter Toastmaster.
§8

Långsiktig planering
Aktiviteter 2012, ett medlemsmöte på våren och ett på hösten.
En resa på våren och en på hösten. Eventuellt Rügen, Spreewald, Störtebecker
med övernattning. Margaretha kollar med RP.

§9

Utblick
Utblick utkommer i slutet på oktober 2011
Planerat innehåll:
Ledare.
Information om kommande program
Referat och bilder rån Stade-resan – Bertil referat och bilder – Helge bilder
Margaretha skriver en artikel om den tyska Oktoberfesten.
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§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Inkommande:
Tackkort från Harriet, ett ”Varmt tack för allt vänligt deltagande i sorgen”.
Tidningar från Greifswald och Berlin.
E-brev från Nadia Convery, NDR Dokumentarfilm: Schwedens Südostküste.

§ 11

Kommande möte
Kommande styrelsemöte den 27 september o.11 oktober kl. 18.00
Ev. Gåsamiddag, festkommittén kommer med förslag .

§ 12

Övriga frågor
Bordsflaggor svenska o tyska per st 109:- sv. 129:- tysk,
Leif kontaktar Kjerstin Gahne.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.25 och tackade för visat intresse.

____________________
Sekreterare

___________________
Dieter Lebeck
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