Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
tisdagen den 12 februari 2013, kl. 14.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Margaretha Blennhede, Birgit Holmberg (suppleant), Dieter Lebeck, Helge
Olsson, Monica Rosenqvist, Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål (suppleant)
Förhindrade att närvara: Marie-Louise Delbrant (suppleant), Olle Pettersson, Bengt
Siwersson,
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes, med tillägget under § 12:

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Birgit Holmberg.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 8 januari är utsänt och justerat, godkändes
och kommer att signeras vid nästa styrelsemöte och sedan läggas till
handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Videoprojektor ordnad till årsmötet. OH-projektor lånas på Vuxenskolan hämtas
av Dieter Lebeck. Föredragshållaren vid Årsmötet, blir bjuden på förtäringen.
Olle Pettersson avtackas - båda får en blomma. ”Berömda kvinnor och män”
frågetävling vid kaffet.
I e-brev den 21 januari, som Per Rodahl har skickat till Monica
– framför han att Stralsundsföreningen önskar besöka oss på vår nationaldag.
den 6 juni.
Eventuellt kan föreningen besöka våra nationaldagsarrangemang i Trelleborg
eller Anderslöv. Helge undersöker möjligheterna för arrangemanget i Anderslöv
– och Bertil för arrangemanget i Trelleborg.
Birgit har berättat och vår förenings Sassnitzbesök för Kommunens
Tillgänglighetskommitté.
På årsmötet;
OH-bilder, på dagordning, verksamhetsberättelse, budget, ekonomisk
redogörelse, som är framtagna av Monica, kommer att visas.
Information om planerade resor.
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§6

Ekonomi
Bengt Siwersson kommer att skicka den ekonomiska redogörelsen som e-post
till alla i styrelsen.
Bokslut är utskickat. I år har vi pengar över 11 000, bankfond 51 tusen.

§7

Resor, Årsmöte, Medlemsmöte och Aktiviteter
Årsmöte
Årsmöte den 21 februari kl. 19.00.
Lokal: ”Flottans män”, Maskingatan 2 (norr om f.d. Erikshjälpen).
Tid: Torsdagen den 21 februari kl. 19.00
Program: Årsmötesförhandlingar
Föredrag av styrelseordföranden i Trelleborgs hamn AB, Jan Isaksson, på
temat: Hamnens historia och framtid
Vi serverar smörgås, lättöl/ vatten, kaffe/te och liten kaka.
Pris: 80: - kr.
Se vidare under §5
Medlemsmöte 2013;
Medlemsmöte tisdagen den 9 april kl. 18.30.
Program med anknytning till Hamburg med tanke på föreslaget resmål.
Roland på RP-resor är föreslagen som föreläsare, Ingrid kontaktar.
Roland berättar om Hamburg-resan.
Information om programmet i god till Utblick.
Lokal Fackborgen, bokas av Birgit,
Alternativ lokal i Västra Vemmerlöv för kommande höstmöte
Den 1 eller 8 oktober, (Birgit bokar)
Alternativa program;
Berlinerluft
Föreläsning av Jarl von Schéele En personlig vandring i såväl det historiska
som det moderna Berlin, Jan von Schéele berättar och visar bilder.
Helge har kontakt med föredragshållaren. (Alt. Kostnad 2 500: - kr)
Bombningarna av Dresden.
Föredrag av Ulf Zander. (Professor i historia vid Lunds Universitet)
Medlemsmöte före julen, 26 alt. 27 november, lättsam underhållning, event,
Gert Gustafsson. Lokal Flottans män.
Bertil kontaktar Gert.
Alternativ;
Kulturskolan, skånsk kulturmusik, event. musikal- och operettmusik.
Margaretha kontaktar.
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§8

Planering:
Resmål 2013 och 2014:
Endags resa till Sassnitz 25 maj 2013
Rose Marie Krentzien guidar, event utflykt till ”der Königsstuhl
der berühmteste Kreidefelsvorsprung der Stubbenkammer im Nationalpark
Jasmund auf der Ostseeinsel Rügen”.
Middag på färjan vid hemfärden.
Under sensommaren/tidig höst, resa med två övernattningar i Hamburg
I UTBLICK nr 1 2013, har vi skrivit följande;
”Under sensommaren/tidig höst
(senare delen av augusti och början av september)
planerar vi en resa till Hamburg där den stora trädgårdsutställningen äger rum.
Utöver besöket på trädgårdsutställningen, kommer vi naturligtvis att besöka en
del sevärdheter i Hamburg. Vi kommer eventuellt också att besöka Svenska
klubben i Hamburg.
Det blir en resa med 2 övernattningar. Exakt resedatum, pris och program är i
skrivande stund inte fastställt, men notera gärna den preliminära tidpunkten i din
kalender.”
2014
Birgit har en kontakt i Lübeck, vilket eventuellt kan leda till resa våren 2014.

§9

Utblick
UTBLICK nr 2, 3013, kommer i mitten av mars.
Innehåll
Kära medlemmar!
Nya Styrelsen, inf. om årsmötet,
Medlemsinformation.
Inbjuden Medlemsmöte
Resan Sassnitz 25 maj

Resan och trädgårdsutställningen i Hamburg.
Artiklar om;

Berlins bästa Busslinje
§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Kondoleansbrev till Jan Delbrants familj
Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och medlemslistor.
Till samtliga i styrelsen Granny Aupair vermittelt deutsche "Omas" ins Ausland
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Inkommande:
Tackkort från Jan Delbrants familj
Granny Aupair vermittelt deutsche "Omas" ins Ausland
§ 11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte 20 mars, 16 april, 14 maj, kl 18.00 – 20.00, Vuxenskolan.

§ 12

Övriga frågor
Bertil Tomelius representerar vår förening vid Föreningsrådets årsmöte den 27
februari.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat ca, kl. 16.

____________________
Sekreterare

___________________
Birgit Holmberg
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