Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 18 december 2013, kl. 18.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Ingrid Tunestål, Bertil Tomelius,
Lena Welinder, Birgit Holmberg, Helge Olsson, Margaretha Blennhede
Förhindrade att närvara: Dieter Lebeck, Marie-Louise Delbrant

§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Blennhede.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 30 oktober är signerat och kan läggas till
handlingarna.
Protokollet från föregående styrelsemöte den 20 november är justerat, signerat
och utsänt.

§5

Ekonomi
Inget nytt att rapportera.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter
Årsmöte tisdagen den 25 februari 2014 kl 18.30
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise har bokat.
Förtäring: Kaffe och rulltårtsbakelse. Birgit bakar, Monica och Lena dekorerar.
Underhållning: Biodling som bisyssla, Kjell Nilsson. Helge ansvarar för
projektor.
Mötet subventioneras av föreningen och är kostnadsfritt för deltagarna.
I kallelsen till årsmötet bör medlemmarna uppmanas att föranmäla sig på grund
av lokalens begränsning. Den är godkänd för högst 50 personer.
Handlingar: Kallelse och Agenda
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014
Ekonomi 2013 + Budget 2014
Valberedningens förslag
Revisorernas berättelse
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sekreterare
ordförande
sekreterare
kassör
valberedningen
revisorerna

Medlemsmöte tisdagen den 25 mars 2014 kl 18.30
Tema: Ost och Vin
Lokal: Flottans Män. Marie-Louise bokar.
Ost: Margaretha skaffar ostar och lite information om dem.
Vin: Inga Berggren pratar om tyska viner.
Margaretha och Inga samordnar ost och vin.
Monica sammanställer sånger på vintemat. Alla bidrar med svenska och tyska
vinvisor.
Pris för deltagande medlemmar: 150 kr.
Medlemsmöte onsdagen den 23 april 2014 kl 18.30
Margaretha förbereder anförande om Hameln, Sagovägen och Bröderna Grimm.
Film om Hameln kan laddas ner gratis från www.hameln.de
Medlemsmöte mitten av oktober 2014
Föredrag: av Ingemar Melin i ämnet Nödlandningar och följder i Skåne under
andra världskriget. Projektor behövs.
§7

Resmål 2014
Hameln och Sagovägen
Margaretha har kommit överens med RP-resor om följande resprogram.
Tidpunkt: 15-18 maj 2014 (4 dagar, torsdag-söndag).
Avfärd torsdag och tre övernattningar på hotell Mercure i Hameln med
halvpension (frukost dag 2-4). Guidning i Hameln. Båttur på Weser mellan Bad
Karlshafen och Höxter. Besök i Polle (Askungens borg) och Bodenwerder
(Baron von Münchhausen). Gemensam middag på kvällarna.
Pris: 4 050 kronor, enkelrumstillägg: 600 kr. Minimum 30 personer för att resan
ska kunna bli av.
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.
Stralsund
Monica har fått svar från Vänskapsföreningen Deutsch-Schwedische
Gesellschaft i Stralsund beträffande vårt planerade besök i juni. De tre första
veckorna i juni var inte möjliga. Vårt förslag: vecka 26 eller 27.
Stralsundföreningen kan bestämma datum. Vi beräknar bli ca 12 personer:
företrädesvis styrelsen och de som medverkade vid Stralsund-föreningens besök
hos oss den 6 juni i år. Färd med egna bilar och en övernattning. Monica
kommunicerar det nya förslaget och ber om tips på lämpligt övernattningsställe.
Vår förening bokar själv övernattningen.

§8

Utblick
UTBLICK nr 1, 2014
Deadline: 12 januari.
Innehåll:
Kära Medlemmar (Monica)
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Presentation av nya medlemmar (Ingrid)
Foto från Tillgänglighetskonferensen den 8 november
Referat från medlemsmötet den 26 november
Inbjudan till årsmötet den 25 februari och årsmöteshandlingar från styrelsen
(se § 6)
Deadline för motioner till årsmötet
Resan Hameln och Sagovägen
Inbetalningskort bifogas UTBLICK
Rutin i fortsättningen: Sekreteraren lämnar kuvert, etiketter, utskrift av
medlemslistan och postblanketten till Helge, när UTBLICK är klar för
distribution.
UTBLICK nr 1, 2014 skickas som e-post till alla föreningens medlemmar med
e-postadresser. Pappersexemplaren distribueras som tidigare.
§9

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Inga.
Inkommande:
Monica Rosenqvist har fått tackbrev från Stralsund, Kiel och Binz med tack för
UTBLICK.
Brev från Föreningsrådet, Trelleborgs kommun med inbjudan till
Föreningsmässas den 12 februari 2014.

§ 10

Kommande möten
Onsdagen den 22 januari 2014 kl 18.00
Monica ansvarar för fika. Var och en tar med egen dryck.
Meddela Monica vid ev. förhinder.
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
Datumen 12 mars, 9 april och 7 maj är preliminära. Datum och klockslag
diskuteras på nästa styrelsemöte.

§ 11

Övriga frågor
Inga.

§ 12

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan, all hjälp och troget deltagande, önskade
alla en God Jul och förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Margaretha Blennhede
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