Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
måndagen den 10 oktober 2016
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1 i Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Ingrid Tunestål, Margarete Borgquist, Bertil Tomelius,
Margaretha Blennhede, Lena Welinder, Dieter Lebeck, Eva Persson.
Adjungerad: Helge Olsson
Förhindrad att närvara: Bengt Siwersson, Birgit Holmberg

§1

Mötet öppnas
Ordförande Monica Rosenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till
året sjätte styrelsemöte.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Margarete Borgquist.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte den 5 september 2016 är justerat och
utsänt till styrelsemedlemmarna.

§5

Ekonomi
Punkten utgår, eftersom kassören var förhindrad att närvara.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter 2016
Medlemsmöte torsdagen den 13 oktober kl.18.30
Tema: Victoria Benedictsson
Arkeologen och författaren Bert Åkesson berättar om Victoria Benedictsson
som person och författare.
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg. Lena har bokat.
Förtäring: Smörgåsbuffé, öl, vatten, kaffe och kaka.
Kostnad: 100 kr per person
Lena, Bertil och Margarete står för inköpen.
Monica skaffar engångsartiklar
Dieter köper öl och vatten.
Duk för bildvisning är beställd av Dieter via Vuxenskolan.
Anmälan till Dieter senast 6 oktober.
Tel. 0410-18968 eller 0730-243777
E-post: dieter.lebeck@telia.com
Antal anmälda: 56 personer inklusive föredragshållaren och styrelsen.
Monica, Olof, Lena, Bertil, Eva, Dieter och Margarete träffas kl. 16.30.
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Medlemsmöte den 15 december kl 18.30
Lokal: Immanuelskyrkan. Lena bokar.
Underhållning: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00. Monica har
bokat. Ingrid Johansson berättar om "Gamla svenska mattraditioner inför julen"
och har med sig smakprov på Skållat bröd och Släbosnus. Helge har bokat.
Arvode: 500 kr.
Program:
kl. 18.30
Information
kl.19.00
Trelleborgs Lucia
kl. 19.30
Förtäring
kl. 20.00
Föredrag av Ingrid Johansson
§7

Resmål 2017-2018
Stettin våren 2017
Förslag från Monica och Birgit för våren 2017: Resa till Stettin med sevärdheter
som mikrobryggeri, museum och marknad. Usedom och Peenemünde kan
besökas antingen på nervägen eller på återvägen. Två övernattningar. Förslag till
datum: 25-28 maj (torsdag-söndag). RP är kontaktad.
Lüneburger Heide hösten 2017
Förslag från Margaretha för hösten 2017: Resa till Lüneburg, med många
sevärdheter, i augusti-september, när ljungheden blommar. Avstickare till Mölln
på nervägen eller hemvägen. Två övernattningar. Förslag till tidpunkt: vecka 3536 (28/8-10/9). Margaretha skissar på resan.
München våren 2018
Förslag: München och omgivningar, t.ex. sagoslotten Neuschwanstein,
Herrenchiemsee och Linderhof samt Oberammergau.
Resans längd: 7 dagar.
Kostnad: Beräknas bli 8500-9000 kr
Detta skulle innebära att endast en resa arrangeras 2018.
Förslaget presenteras av Margaretha på medlemsmötet den 13 oktober.
Betalning av resor
När vår förening arrangerar resor i samarbete med RP-resor, sker betalningen av
resan på följande sätt. Till vår förening betalas 50 kr i anmälningsavgift. Vår
förening meddelar deltagarlistan till RP-resor, som skickar ut inbetalningsavier.
Därmed står resebyrån RP-resor för resan och resenärernas reseskydd gäller.

§8

Utblick
UTBLICK nr 4-2016
Beräknas komma ut i mitten av november.
Deadline: 5 november
Innehåll:
Kära medlemmar
Medlemsmötet den 13 oktober
Inbjudan till medlemsmötet den 15 december
Resmål 2017-2018
Polterabend - Margarete
Förslag till artiklar: Sternsinger eller Schützenfest
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Lägg till Eva Persson under "Ansvariga medlemsmöten" på sista sidan.
Formuleringen "I samarbete med Vuxenskolan" ska finnas med i UTBLICK.
Länk att lägga in på sista sidan av UTBLICK:
http://www.foreningen-sverige-tyskland.se/utblick.html
§9

Skrivelser och rapporter
Avgående: Inga
Inkommande: Inbjudan från Seniorbeirat i Sassnitz. Inbjudan hade skickats till
Trelleborgs kommun, som inte vidarebefordrat inbjudan till vår förening.

§ 10

Kommande styrelsemöten
Med tanke på parkering ändras mötestiden till 14.05.
Måndagen den 14 november kl. 14.05
Måndagen den 12 december kl. 14.05

§ 11

Övriga frågor




§ 12

Styrelsens mandatperiod inför kommande årsmöte gicks igenom. Inga
avsägelser har inkommit till styrelsens kännedom. Helge Olsson kvarstår
som adjungerad i styrelsen i egenskap av senior rådgivare.
Karin Edensten har till föreningen tagit fram ett förslag till ny logotyp.
Förslaget har visats för styrelsen och har mottagits mycket positivt men med
en kommentar: bildens händer bör göras mindre.
Vårens möten och program ska planeras på styrelsemötet den 14 november.
Förslag till underhållning på medlemsmöten:
o Föredrag om personer, som namngivit Pågatågen, någon torsdag i april
2017. Bengt kontaktar föredragshållaren.
o Ett gammeldags kaffekalas - Ingrid Johansson
o Afrika på två hjul - Nanna Geidenmark och Elof Cervin

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

___________________
Sekreterare

___________________
Margarete Borgquist
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