Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
onsdagen den 25 juni 2014
Plats: Färjan Trelleborg/Sassnitz på väg till Stralsund
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Ingrid Tunestål, Birgit Holmberg,
Helge Olsson, Dieter Lebeck, Margarete Borgquist.
Förhindrade att närvara: Bertil Tomelius, Lena Welinder, Margaretha Blennhede.
§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 Dieter Lebeck.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte den 20 maj 2014 är justerat och utsänt.

§5

Ekonomi
Ideella föreningar är skyldiga att deklarera. Deklaration för 2013 skickades in
före midsommar.
Ekonomisk redovisning för medlemsmötet den 24 april kommer till nästa
styrelsemöte.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter
Medlemsmöte den 16 oktober 2014 kl. 18.30 OBS ändrat datum!
Tema: Nödlandningar och följder i Skåne under andra världskriget. Ingemar
Melin berättar. Projektor behövs.
Lokal: Studiefrämjandets lokal i gamla posthuset. Lokalen rymmer ca 40
personer, kök finns, utrustning OK, teknik finns, ljusa lokaler. Pris? Bengt,
Monica och Bertil har besökt lokalen.
Förtäring: Bulle, smör, skinka, ost, gurka, tomat, paprika. Var och en brer sin
bulle. Lena och Bertil inhandlar engångsmaterial och ingredienser till
förtäringen. Vit pappersduk inköps av Lena och Bertil. Var och en i styrelsen tar
med en kanna kaffe. Birgit tar med tevatten.
Uppläggningsfat behövs.
Kostnad: 80 kr per person.
Julmöte den 9 alt. den 11 december 2014 kl. 18.30
Tema: Jul
Föreslagen underhållning: Glädjespridarna kunde inte ställa upp. Bengt
kontaktar en musiker.
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Lokal: Akka - Bengt har bokat
Förtäring: Jullandgång, kaffe + en chokladbit
Kostnad: 100 kr per person
§7

Resmål 2014 - 2015
Stralsund
Två personer fick förhinder. Reskostnad inklusive frukost betalas, enligt
överenskommelse, till chauffören.
Gåva till värdföreningen: Spettkaka.
Lübeck med omnejd 12-13 september 2014 OBS ändrat datum!
E-post meddelande angående ändrat datum har sänts till medlemmar med epostadress.
Birgit och Monica gör ett förslag till program, som publiceras i UTBLICK nr 3
(julinumret).
Resans längd: 2 dagar, 1 övernattning
Hotell: Park Inn by Radison
Kvällsmåltid på Schiffergesellschafts restaurang
Resa med RP-Resor.
Pris: 1800-1900 per person.
Erfurt och Weimar med omnejd vecka 19 eller 21, 2015
I Martin Luthers fotspår och Goethe som poet, författare och naturforskare.
RP-resor kontaktas av Margaretha.
Dieter kontaktar Sigrun Krapf på resebyrån i Erfurt. Sigrun Krapf var föreläsare
på tillgänglighetskonferensen i Trelleborg i november 2013 och erbjöd sig då att
vara behjälplig vid en resa till Erfurt.
Resans längd: 5 dagar, 4 övernattningar
Störtebeker Festspiele hösten 2015
Birgit kontaktar RP-resor för beställning av resan redan nu.
Tidpunkt: Slutet av augusti eller början av september, två dagar mitt i en vecka
t.ex. tisdag-onsdag.
Resans längd: 2 dagar, 1 övernattning.

§8

Utblick
UTBLICK nr 3, 2014
Beräknas komma ut i slutet av juli.
Deadline: 15 juli
Innehåll:
 Kära Medlemmar (Monica)
 Fortsättning på artikeln Breslau-Kehlbach-Hannover-Broby-Trelleborg
 Referat från medlemsmötet den 23 april
 Reportage från Hameln-resan (Margaretha)
 Reportage från Stralsundsresan (Monica)
 Information och introduktion till Lübeck-resan. (Birgit) Anmälan gärna via
e-post till svet.
 Anmälan till och information om medlemsmötet i oktober. (Bengt) Anmälan
gärna via e-post till svet.
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§9

Blänkare om resan till Erfurt
Avslutning tyska-kursen
Sista sidan: Lena Welinders namn läggs till under "Ansvariga medlems- och
styrelsemöten". Ändras även till att gälla endast medlemsmöten.

Skrivelser och rapporter
Avgående: Inga
Inkommande: Brev angående uppgradering av programvaran till
Föreningsadministratören. Beslöts att inte göra någon uppdatering, eftersom
nyheterna inte berör de delar av programmet, som vi använder.

§ 10

Kommande möten
Tisdagen den 9 september kl 18.00 - Ingrid ansvara för fika.
Tisdagen den 21 oktober kl 18.00
Tisdagen den 25 november kl 18.00

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Dieter Lebeck
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