Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg, tisdagen
den 9 september 2014
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Ingrid Tunestål, Birgit Holmberg,
Helge Olsson, Dieter Lebeck, Margarete Borgquist, Bertil Tomelius, Margaretha Blennhede.
Förhindrade att närvara: Lena Welinder.
§1

Mötet öppnas
Ordförande Monica Rosenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till
höstens första 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 25 juni 2014 är justerat och utsänt.

§5

Ekonomi
Ekonomisk redovisning per den 31 augusti 2014 skickas ut per e-post.
Lübeck-resan: Klart, alla avgifter är inbetalda.
25-kronorslotterna finns inte längre att köpa. I fortsättningen köpes 10 kr/karta
d.v.s. 2 kr/lott och 5 lotter/karta.
Medlemsförteckning skickas ut per e-post för utredning beträffande nya och
avgångna medlemmar december 2013 och 2014.

§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. 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. Monica tillhandahåller tepåsar.
Uppläggningsfat behövs, Birgit tar med.
Bengt hämtar nyckel.
Kostnad: 80 kr per person.
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Påminnelse om oktobermötet skickas ut per e-post ca 1 oktober. Bengt
formulerar texten.
Julmöte den 9 alt. den 11 december 2014 kl. 18.30
Tema: Jul
Föreslagen underhållning: Luciatåg, Lena kontaktar. Bengt kontaktar en
musiker.
Lokal: Akka - Bengt har bokat
Förtäring: Jullandgång, kaffe + en chokladbit
Kostnad: 100 kr per person
§7

Resmål 2014 - 2015
Lübeck med omnejd 12-13 september 2014
E-post meddelande angående ändrat datum har sänts till medlemmar med epostadress.
Birgit och Monica har gjort ett preliminärt program, som publicerades i
UTBLICK nr 3 (julinumret).
Resa med RP-Resor.
Resans längd: 2 dagar, 1 övernattning
Hotell: Park Inn by Radison
Dag 1: Incheckning och guidad tur. Kvällsmåltid på Schiffergesellschafts
restaurang
Dag 2: Båttur och ev. marsipancafé alternativt St Annens museum. Birgit lägger
sista handen vid planeringen tillsammans med Harald Schär.
Pris: 1900 per person i dubbelrum.
Erfurt, Weimar och Eisenach med omnejd vecka 19 eller 21, 2015
Tema: I Martin Luthers fotspår samt Goethe och Schiller - genier som verkat i
Weimar. Eventuellt kan Buchenwald besökas.
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
Pris: Beräknat ca 5000:Störtebeker Festspiele hösten 2015
Birgit kontaktar RP-resor för beställning av resan.
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 4, 2014
Beräknas komma ut i slutet av oktober.
Deadline: 20 oktober
Innehåll:
 Kära Medlemmar (Monica)
 Fortsättning på artikeln Breslau-Kehlbach-Hannover-Broby-Trelleborg
 Referat från medlemsmötet den 16 oktober (Bengt)
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§9

Reportage från Lübeckresan (Monica)
Information om reseaktiviteterna under 2015 (Margaretha)
25 år efter murens fall (Monica)

Skrivelser och rapporter
Avgående:
 Välkomstbrev till nya medlemmar.
 Au pair verksamhet i Tyskland
 Perenn förlag: Utanför dörren.
Inkommande:
 Inbjudan av Borgmästaren i Sassnitz angående besök i Sassnitz. Förslag på
tidpunkt: under våren 2015 (t.ex. perioden 13-18 april 2015).

§ 10

Kommande möten
Tisdagen den 21 oktober kl 18.00 - Birgit svarar för fika.
OBS! Mötet den 21 oktober är i Moderaternas lokal på Algatan 76.
Tisdagen den 25 november kl 18.00

§ 11

Övriga frågor
Krigsinvalidprojektet: Två möten har hållits, den 25 juli och 28 augusti.
Projektet är tänkt att omfatta Tyskland, Sverige, Finland, Ryssland, Österrike
och Ungern. Det föreslogs bl.a. att gymnasieelever skulle engageras i projektet.
Se även §5 i protokollet från den 30 oktober 2013.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

____________________
Sekreterare

___________________
Dieter Lebeck
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