Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 16 april 2013, kl. 18.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Birgit Holmberg (suppleant), Dieter Lebeck, Helge Olsson
Ingrid Tunestål, Marie-Louise Delbrant (suppleant), Bengt Siwersson, Margaretha Blennhede
Förhindrade att närvara: Bertil Tomelius, Lena Welinder (suppleant)
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Dieter Lebeck.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 20 mars är justerat och utsänt och läggs till
handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Stralsundsföreningen
Per Rodahl har via mailväxling meddelat att Stralsundsföreningen trots allt är
intresserad av att besöka vår förening på nationaldagen den 6 juni och antar vårt
föreslagna program knutet till nationaldagsfirandet i Anderslöv inkluderande
besök på Anderslövs museum och gemensam lunch på Anderslövs Gästis.
Stralsundsföreningen har anmält 22 besökande. Från vår förening deltar ca 10
medlemmar.
Programmet blir följande:
Ankommer Anderslöv
kl 10.00
Besök på Anderslövs Museum ca 1½ timme kl 10.30–12.00
Lunch på Anderslövs Gästis
kl 12.15–13.15
Samling på Torget
kl 13.30
Avmarsch till Nationaldagsfirandet
kl 14.00
Nationaldagens program
kl 14.30–16.00
Avfärd mot Trelleborg
kl 16.15
Avfärd från Trelleborg
kl 17.35
Ankommer Sassnitz
kl 21.45
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Studieförbundet Vuxenskolan har skickat information angående en
cirkelledarutbildning ”Liv i skånsk industri”. Informationen lades till
handlingarna utan åtgärd.
§6

Ekonomi
Kassören meddelade att 44 medlemmar inte betalat medlemsavgift trots vänlig
påminnelse utskickad tillsammans med medlemstidningen UTBLICK i mitten
av mars. Möjliga orsaker och verkan diskuterades. Beslöts: I nästa UTBLICK
meddelas, att de som då inte betalat medlemsavgift, kommer i fortsättningen inte
att få tidningen UTBLICK och betraktas inte längre som medlemmar. Som en
sista påminnelse biläggs en inbetalningsavi till dem, som inte betalat
medlemsavgift.

§7

Medlemsmöten och Aktiviteter
Medlemsmöte tisdagen den 9 april 2013
Program med anknytning till Hamburg. Kassören hade till styrelsens
medlemmar skickat ut redovisning av behållningen. Lotteriet inkasserade 623 kr
netto. I dagens Trelleborgs Allehanda under Föreningsnytt finns en notis,
inkluderande två bilder, angående medlemsmötet den 9 april.
Medlemsmöte tisdagen den 15 oktober 2013kl 18.30
Lokal: Västra Vemmerlövs Byahus är bokat av Birgit. Lokalen rymmer 60-65
personer. Kostnad: 600 kronor.
Program: Ost och vin
Underhållning: Nils Brönmark och Leif Olsson pratar om ”De gamla
dansbanorna på Söderslätt”.
Monica ställer samman 20 frågor om ost.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Medlemsmöte tisdagen den 26 november 2013
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise har bokat.
Underhållning: Föreslogs Kiddes och Sven-Ola. Dieter bokar.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.

§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).
Buss från Trelleborg Övre.
Middag på färjan vid hemfärden.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Hittills är 24 personer anmälda. Sista anmälningsdag: 6 maj. Minimum gräns är
35 personer.
Resa till Hamburg 8-11 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
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Vi kommer eventuellt också att besöka Svenska klubben i Hamburg.
Information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Hittills är 21 personer anmälda. Sista anmälningsdag: 1 juni.
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 3, 2013 planeras komma ut i juli 2013.
Deadline: 1 juli.
Beslöts: Ett email skickas till alla medlemmar med mail-adress för att undersöka
möjligheten att medlemmar i större omfattning läser/skriver ut UTBLICK från
hemsidan. Detta för att spara arbete och portokostnad. Ansvariga: Bengt och
Ingrid

§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Inga
Inkommande:
Inga

§ 11

Nästa möte
Tisdagen den 28 maj (OBS! ändrat datum), kl 18.00 – 20.00, Vuxenskolan. Som
avslutning på terminen äter vi något gott från Den Lille Dansk. Dieter beställer.
Var och en tar med egen dryck, t.ex. öl/vatten.

§ 12

Övriga frågor
Bengt väckte frågan om vår förening skulle kunna arrangera Rolf Gustavsson,
känd journalist från TV och krönikör i Svenska Dagbladet, som föreläsare.
Förslaget diskuterades. Det föreslogs att en offentlig föreläsning skulle kunna
arrangeras i samarbete med Vuxenskolan i början av 2014. Beslöts: Bengt går
vidare i ärendet och tar kontakt med Josefine Holmberg, Vuxenskolan.
Brigitte Stepanek kan ev. engageras som föreläsare hösten 2014.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Dieter Lebeck
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