Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 25 september 2013, kl. 18.00
Plats: Farmvägen 2, Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Helge Olsson, Ingrid Tunestål,
Bertil Tomelius, Margaretha Blennhede, Lena Welinder, Birgit Holmberg
Förhindrade att närvara: Dieter Lebeck, Marie-Louise Delbrant
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Birgit Holmberg.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 28 augusti är utsänt och signerat och kan
läggas till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
I nästa UTBLICK, nummer 4, skrivs en notis angående fördelarna med
distribution av UTBLICK via e-mail. De som har mail-box, uppmanas att
anmäla till sekreteraren, om de kan ta emot UTBLICK via sin email adress.
Sekreteraren författar notisen.
Kursen i tyska fortsätter under hösten. Fem kurstillfällen är inbokade, med start
den 10 oktober.

§6

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Medlemslistan är justerad, enligt beslut på
föregående styrelsemöte. Nya medlemmar har kommit till. Beslut: Nya
medlemmar ska i fortsättningen presenteras i UTBLICK.

§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.
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Kostnad: 90: - per person
Hittills har 29 personer anmält sig. Anmälningstiden går ut den 1 oktober.
Birgit undersöker vilken utrustning, som finns i Byahuset.
Olof ansvarar för bordsplacering och lottförsäljning.
En gåva i form av 5 l tysk öl finns för servering.
Förutom mötesansvariga hjälper Monica och Ingrid till. Träffas kl 17.00.
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
Underhållning: Biodling som bisyssla, Kjell Nilsson.
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.
Andra former av medlemsmöten
Andra former av medlemsmöten diskuterades livligt: inriktning, språk,
medlemmarnas förväntningar.
§8

Resmål 2014
Hameln och Sagovägen
Margaretha har diskuterat resprogram med RP-resor.
Förslag: 22-25 maj alternativt 15-18 maj 2014 (4 dagar, torsdag-söndag).
Avfärd torsdag och tre övernattningar i Hameln och därifrån utfärder. En dag i
Bad Karlshafen och därifrån med båt till Höxter, där vi hämtas med buss, efter
lunch på egen hand, och åker till Polle (Askungens Borg) och vidare till
Boderwerder (Baron von Münchhausen). En dag ägnar vi helt åt Hameln med
guidning i staden och ev. lunchkryssning på Weser och därefter egen tid.
Gemensam middag på kvällarna. Förslaget är skickat till RP-resor. Offert
kommer.
Förslag: I anslutning till resan ordnas en studiecirkel med temat Bröderna
Grimms sagor, 2-3 träffar. Margaretha leder studiecirkeln.
Lübeck med omnejd 2014
Birgit har en kontakt i Lübeck, vilket eventuellt kan leda till resa under 2014.
Förslag: september 2014. En övernattning. Birgit och Monica gör ett förslag till
program.
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§9

Utblick
UTBLICK nr 4, 2013 planeras komma ut i slutet av oktober 2013.
Deadline: 20 oktober.

Innehåll:
 Kära Medlemmar (Monica)
 Presentation av nya medlemmar
 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)
 Blänkare angående utfallet av tyska valet (Bertil)
 Notis angående distribution av UTBLICK via e-mail (Ingrid)
§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Information till nya medlemmar
Inkommande:
Brev från Frau Dorothea Holtz i Sassnitz med tack för besöket midsommarafton
och med inbjudan till Sassnitz den 9 oktober. Birgit och Ingrid åker till Sassnitz.
Dieter, Irmi och Inger H kontaktas med förfrågan om att följa med.

§ 11

Kommande möten

§ 12

Övriga frågor

 Onsdagen den 30 oktober kl 18.00
Lena ansvarar för fika. Var och en tar med egen dryck.
Meddela Lena vid förhinder.
 Onsdagen den 20 november kl 18.00
 Onsdagen den 18 december kl 18.00

Inga
§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Birgit Holmberg
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