Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 28 augusti 2013, kl. 18.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Dieter Lebeck, Helge Olsson,
Ingrid Tunestål, Marie-Louise Delbrant, Bertil Tomelius, Margaretha Blennhede
Förhindrade att närvara: Lena Welinder, Birgit Holmberg
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Blennhede.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 28 maj är utsänt. I § 11 var fel veckodag
angiven. Korrigering är gjord för hand till onsdagen den 28 augusti. Protokollet
är signerat efter korrigering och kan läggas till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Studieförbundet Vuxenskolan och Trelleborgs kommun driver projektet
”Läskraft!” på lokal nivå. Projektet är ett högläsningsprojekt med syfte att bidra
till att ge demensvården ett bättre innehåll och i Trelleborgs kommun letar man
nu efter personer, som skulle kunna vara intresserade av att vara högläsare. De
som är intresserade av att vara högläsare, kan anmäla sig till någon av
kontaktpersonerna senast den 11 september, se broschyr. Den som vill bli
högläsare går en kort utbildning. Träffarna för högläsarna kommer att hållas
18/9, 25/9 och 6/11. Information om projektet finns på www.lattlast.se/laskraft
Föreningen har fått brev från Dieter Karsten i Kiel, som söker kontakt. Monica
har svarat. Är någon intresserad av brevväxling på tyska?
Deutsch-Schwedischer Verein Greifswald har skickat Informationsblatt Nr. 94.
Finns hos sekreteraren.
Vår vice sekreterare Helge Olsson uppvaktades med anledning av att han under
sommaren fyllt 80 år.
På midsommarafton medverkade vår förening, efter förfrågan från Trelleborgs
kommun, till att ta hand om 18 gäster från Sassnitz, som önskade uppleva
svenskt midsommarfirande. Sassnitz-gästerna, föreningsmedlemmar och
representant från kommunen deltog i midsommarfirandet på Smygehuk.
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Nationaldagsfirandet tillsammans med gästerna från Stralsund avlöpte väl. Alla
tycktes nöjda med arrangemanget, såväl svenska som tyska deltagare. En god
kontakt har skapats.
§6

Ekonomi
Kassören meddelade att problemet med obetalda medlemsavgifter kvarstår. Det
finns i medlemslistan 26 positioner, som inte reagerat på påminnelserna och inte
betalat medlemsavgift. Beslut: Medlemslistan justeras så att dessa positioner tas
bort. Beslut: Regeln, att medlemsavgift betald efter den 1/7 innebär gratis
medlemskap resten av innevarande år, tas bort. Beslut: Inbetalningsavi för
medlemsavgift bifogas i välkomstbrev fortsättningsvis.
Ekonomin är god. Ekonomisk redogörelse för tiden juni-augusti har skickats ut
av kassören.
Hamburgsresan gick ekonomiskt ihop. Kassören har skickat ut sammanställning.
Alla resenärer verkade nöjda med resan.

§7

Medlemsmöten och Aktiviteter
Medlemsmöte tisdagen den 15 oktober 2013 kl 18.30
Lokal: Västra Vemmerlövs Byahus är bokat av Birgit. Lokalen rymmer 60-65
personer. Kostnad: 600 kronor.
Underhållning: Nils Brönmark och Leif Olsson pratar om ”De gamla
dansbanorna på Söderslätt”.
Förtäring: Korv med mos, sallad mm.
Kostnad: 90: - per person.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2. Temat Ost och Vin
utgår och flyttas fram till ett medlemsmöte på våren 2014. Detta med tanke på
att många kör bil till V. Vemmerlöv och skulle då inte kunna dricka vin.
Medlemsmöte tisdagen den 26 november 2013 kl 18.30
Jultema
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise har bokat.
Förtäring: Något ”juligt”.
Underhållning: Kiddes och Sven-Ola. Dieter bokar.
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Årsmöte tisdagen den 25 februari 2014 kl 18.30
Förslag till underhållning: Biodling som bisyssla, Kjell Nilsson. Ingrid kontaktar
Kjell.
Medlemsmöte tisdagen den 25 mars 2014 kl 18.30
Tema: Ost och Vin
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise bokar.
Ost: Margareta skaffar ostar och lite information om dem.
Vin: Monica skaffar tyska viner och lite vininfo.
Förslag till underhållning: Leif Olsson. Helge kontaktar.
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§8

Resmål 2014
Hameln och Sagovägen
Förslag: Maj 2014, 4 dagar, torsdag-söndag.
Lübeck 2014
Birgit har en kontakt i Lübeck, vilket eventuellt kan leda till resa under 2014.
Förslag: September 2014. En övernattning.

§9

Utblick
UTBLICK nr 4, 2013 planeras komma ut i slutet av oktober 2013.
Deadline: ej beslutad

Innehåll:
 Kära Medlemmar (Monica)
 Referat från medlemsmötet den 15 oktober i V. Vemmerlöv
 Information om medlemsmötet den 26 november
 Information om årsmötet, tid och plats
 Artikel om Bröderna Grimm (Monica)
§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Information till nya medlemmar
Inkommande:
Inga

§ 11

Kommande möten





§ 12

Onsdagen den 25 september kl 18.00
Ingrid ansvarar för fika. Var och en tar med egen dryck.
Onsdagen den 30 oktober kl 18.00
Onsdagen den 20 november kl 18.00
Onsdagen den 18 december kl 18.00

Övriga frågor
Inga

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Margaretha Blennhede
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