Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
måndagen den 25 januari 2016
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1 i Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Ingrid Tunestål, Helge Olsson, Margarete Borgquist,
Bertil Tomelius, Margaretha Blennhede, Bengt Siwersson, Lena Welinder, Dieter Lebeck
Förhindrad att närvara: Birgit Holmberg.
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Bertil Tomelius.

§4

Föregående protokoll
På föregående möte den 17 november 2015 diskuterades styrelsemedlemmarnas
uppdrag och insatser. Mötesdeltagarna var eniga om att, i relation till det arbete
som läggs ner, det var rimligt att styrelsemedlemmarna deltar i medlemsmöten
utan kostnad. Detta fanns inte med i protokollet utan förtydligas här.
Beslut: Styrelsemedlemmar deltar utan kostnad i medlemsmöten.
Protokollet från föregående styrelsemöte den 17 november 2015 justerades och
signerades därmed.

§5

Ekonomi
Kassören redovisade ett preliminärt bokslut för 2015. Skillnaden mellan intäkter
och kostnader under rubriken "Resor" diskuterades. Föreslogs att en ny rubrik
"Representation" skapas, där t.ex. kostnaderna i samband med utbyte med
vänskapsorterna redovisas.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter 2016
Årsmöte tisdag den 16 februari kl.18.30
Lokal: Immanuelskyrkan Nygatan 10, Trelleborg
Program: Årsmötesförhandlingar
Claes-Uno Andersson och Krister Hägg spelar och sjunger glada visor
Information om resan till Osnabrück och Münster
Kostnad för underhållningen: ca 2000 kr inkl. körersättning.
Förtäring: Kaffe med fastlagsbulle
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Senast den 5 februari till Dieter Lebeck
Bertil Tomelius föreslås som ordförande.
Marie-Louise Delbrant presenterar valberedningens förslag.
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Helge Olsson avgår som styrelseledamot men kvarstår som Seniorrådgivare och
ansvarig för UTBLICK.
Birgit bakar bullarna.
Monica Rosenqvist ordnar lotteri och vinster och köper koppar, tallrikar,
servetter, mjölk och kaffe.
OH-utrustning och filmduk behövs för presentation av årsmötets material.
Medverkande träffas kl. 16.30
Medlemsmöte torsdagen den 7 april kl. 18.30
Tema: Axel Ebbe
Lokal: Immanuelskyrkan. Lena bokar
Underhållning: Ebbe-filmen visas på Museet - Margaretha bokar. Därefter fika i
Immanuelskyrkan.
Medlemsmöte torsdagen den 6 oktober kl.18.30
Dieter kontaktar Sten Ullerud för ev. föredrag
Medlemsmöte den 8 december kl 18.30
Lokal: Förslag: Immanuelskyrkan.
Underhållning: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00. Bertil bokar.
§7

Valberedningen
Marie-Louise Delbrant redogjorde för valberedningens förslag med Harriet
Welinder som bisittare. Förändringar: Helge Olsson avgår som styrelseledamot.
Margarete Borgquist går upp från suppleant till ledamot. Eva Persson blir ny i
styrelsen som suppleant. Förslaget antogs av styrelsen.

§8

Resmål 2016
Osnabrück och Münster
Tidpunkt: 2-5 juni 2016 (4 dagar och 3 nätter)
Avfärd från Trelleborg Central den 2 juni kl. 07.00
Hotell: Hotell Remarque i Osnabrück
Guidad tur i Münster (1 dag) och Osnabrück. Föreslogs att göra besöket på
Hermanndenkmal på hemvägen.
Hemkomst till Trelleborg den 5 juni vid 19-tiden
Pris: 4850 kr. För enkelrum tillkommer 650 kr
Anmälan till Margaretha eller Dieter senast den 1 maj. Anmälan är bindande.
För ytterligare information, se UTBLICK nr 1-2016.

§9

Utblick
UTBLICK nr 2-2016
Deadline: 15 april

§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Inga
Inkommande:
Julhälsningar från våra vänföreningar i Stralsund, Kiel, Lübeck och Sassnitz.
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§ 11

Kommande styrelsemöten
Måndagen den 21 mars kl 14.00 - Lena svarar för fika.
Måndagen den 18 april kl 14.00
Måndagen den 23 maj kl. 14.00

§ 12

Övriga frågor



§ 13

Karin Edensten har till föreningen tagit fram ett förslag till ny logotyp.
Förslaget visades och mottogs mycket positivt men med en kommentar:
bildens händer bör göras mindre.
Bengt beställer nya inbetalningskort för medlemsavgifterna.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

___________________
Sekreterare

___________________
Bertil Tomelius
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