Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 30 oktober 2013, kl. 18.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Helge Olsson, Ingrid Tunestål,
Bertil Tomelius, Lena Welinder, Birgit Holmberg, Dieter Lebeck, Marie-Louise Delbrant
Förhindrade att närvara: Margaretha Blennhede
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Dieter Lebeck.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 25 september är utsänt och signerat och kan
läggas till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
För att förhindra ytterligare missöden beträffande tillgång till bokad lokal i
Vuxenskolan, har vi fått ett telefonnummer, som vi kan ringa, om vi åter skulle
bli utelåsta: 0734-39 39 29. På kvällstid ska vi gå in från Corfitz-Beckfriis-gatan
och inte från Hamngatan.
Oktobermötet gick bra. Tack från Monica till alla medverkande! I Trelleborgs
Allehanda den 24 oktober under Föreningsnytt fanns en notis med bilder från
mötet.
Den 17 oktober deltog Monica, Birgit och Dieter i ett möte på Rådhuset med
gruppen 100 Jahre Königslinie Sassnitz. Ett projekt har startats, som är tänkt att
omfatta länderna Tyskland, Sverige, Finland, Ryssland, Österrike och Ungern
till 100-års minne av krigsinvalidutväxlingen mellan Tyskland och Ryssland
1915 efter Första världskriget. Ett stort material finns i Tyskland beträffande
utväxlingen från Tyskland till Ryssland men material för utväxlingen i omvänd
riktning efterlystes. Kommunen kommer att kalla till ett nytt möte. Övriga
föreningar, som deltog i mötet: Föreningen Gamla Trelleborg, Sjöfartsmuseet,
Filatelistklubben och Vykortsklubben.
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§6

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Kassören påpekade vikten av att styrelsen får
meddelande om nya medlemmar och andra ändringar i medlemslistan.

§7

Medlemsmöten och Aktiviteter
Medlemsmöte tisdagen den 26 november 2013 kl 18.30
Jultema
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise har bokat.
Förtäring: Något ”juligt” = landgång med ingredienser på jultema.
Underhållning: Kiddes och Sven-Ola. Dieter har bokat. Kostnad?
Kort information om programmet finns i UTBLICK nr 2.
Monica, Marie-Louise, Lena, Bertil och ev. Harriet arrangerar, träffas kl 13.00.
Dieter och Olof bistår på förmiddagen kl 10.00. Birgit bakar.
Monica sammanställer visor och Knåp och Knep.
Årsmöte tisdagen den 25 februari 2014 kl 18.30
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise har bokat.
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.
Alternativ till underhållning: föredrag om viner. Ingrid kontaktar Inga Berggren.

§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.

§9

Utblick
UTBLICK nr 4, 2013 är klar för distribution och packas efter mötet.
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UTBLICK nr 1 2014
Deadline: 12 januari.
Innehåll:
 Kära Medlemmar (Monica)
 Presentation av nya medlemmar
 Referat från medlemsmötet den 26 november
 Inbjudan till årsmötet den 25 februari
 Resan Hameln och Sagovägen
Bengt föreslog ämnet Nödlandningar och följder i Skåne under andra
världskriget. Ämnet kan vara underlag för en artikel alternativt ett föredrag.
Beslut: Bengt kontaktar Ingemar Melin.
§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Inga
Inkommande:
Informationsblatt nr 95 från Greifswald.
Brev från Föreningsrådet beaktas inte, eftersom vi meddelat att vi inte längre är
medlemmar.

§ 11

Kommande möten

§ 12

Övriga frågor

 Onsdagen den 20 november kl 18.00
Marie-Louise ansvarar för fika. Var och en tar med egen dryck.
Meddela Marie-Louise vid förhinder.
 Onsdagen den 18 december kl 18.00
Bengt ansvarar ev. för fika.
 Onsdagen den 22 januari 2014 kl 18.00
 Årsmöte och konstituerande möte onsdagen den 25 februari 2014
 Onsdagen den 12 mars 2014 kl 18.00
 Onsdagen den 9 april kl 18.00
 Onsdagen den 7 maj kl 18.00

Resan till Sassnitz den 9 oktober blev inställd på grund av färjornas
vintertidtabell.
§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Dieter Lebeck

3

