Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
måndagen den 13 mars 2017
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1 i Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål, Margarete Borgquist,
Lena Welinder, Birgit Holmberg, Dieter Lebeck, Bengt Siwersson, Margaretha Blennhede.
Adjungerad: Helge Olsson.
Förhindrad att närvara: Eva Persson.

§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Blennhede.

§4

Föregående protokoll
Protokollen från föregående styrelsemötet den 16 januari, årsmötet och
konstituerande mötet den 8 februari är justerade och utsända till
styrelsemedlemmarna.

§5

Ekonomi
Medlemsavgiften skulle varit betald senast den 31 januari. Medlemmar, som
inte betalat årets medlemsavgift: 33 personer. Styrelsen tar kontakt med dessa
medlemmar per e-post eller telefon.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter 2017
Medlemsmöte den 20 april kl. 18.30
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg - Lena bokar
Program: Simon Böös och några ungdomar från Kulturskolan underhåller med
gitarrmusik.
Förtäring: Tre smörgåsar - Bertil, kaka - Birgit.
Lotteri: 200 lotter à 5 kr per lott - Monica ordnar
Kostnad: 100 kr per person
Anmälan till Dieter senast den 10 april.
Ansvariga för medlemsmötet samlas kl. 17.00.
Medlemsmöte den 19 oktober kl. 18.30
Följande arrangemang föreslogs - Margaretha kontaktar:
Lokal: Trelleborgen
Föredrag: Peter Ross
Alternativ: Bert Åkesson berättar om Varieténs dagsländor - Ingrid kontaktar.
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Medlemsmöte den 14 december kl 18.30
Lucia - Bertil bokar
§7

Resmål 2017-2018
Stettin med omnejd våren 2017
Resa till Stettin med sevärdheter som mikrobryggeri, museum och marknad.
Datum: 26-28 maj (fredag-söndag). Färden går med RP-resor. Två
övernattningar på det fyrstjärniga hotellet Novotel Szczecin Centrum.
Program, se UTBLICK nr 1-2017.
Pris: 3045 kr/person med del i dubbelrum, enkelrum 3595 kr
Anmälan senast den 23 april till Monica eller Birgit. Hittills är 20 personer
anmälda
Lüneburger Heide hösten 2017
Resa till Lüneburg när ljungheden blommar som vackrast med inkvartering på
hotell Seminaris, centralt beläget i staden. Vi åker s.k. kutschfahrt ut på heden,
som är ett naturreservat, och besöker orten Wilseder med museum, som visar
hur livet levdes på heden förr. På nerfärden stannar vi vid staden Scharnebeck
och tar en titt på Schiffhebeverk. På hemfärden stannar vi till i staden Mölln och
gör även ett stopp för inköp i Heiligenhafen.
Datum: 1-3 september. Två övernattningar. RP är kontaktad.
Se även UTBLICK nr 4-2016 och nr 1-2017.
Kostnad: 3545 kr och 4045 kr för enkelrum.
Anmälan senast den 15 augusti till Margaretha eller Dieter.
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.
Eventuellt samkör RP-resor och vår förening.
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 per person i
anmälningsavgift. Vår förening meddelar deltagarlistan till RP-resor, som
skickar ut inbetalningsavier. Därmed står resebyrån RP-resor för resan och
resenärernas reseskydd gäller. Föreningens kassör är kontaktperson mot RPresor vad gäller deltagarlistan.

§8

Utblick
UTBLICK nr 2-2017
Deadline: 29 mars
Innehåll:
Referat från årsmötet.
Påminnelse om Stettin-resan
Inbjudan till medlemsmötet den 20 april
Information om Lüneburg-resan.
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§9

Skrivelser och rapporter
Avgående: Inga
Inkommande: Inbjudan från Dorothea Holtz i Sassnitz.
Tidning från Greifswald
E-post från Peter Klemm angående "Seniorenbeirat".

§ 10

Kommande styrelsemöten
Måndagen den 10 april kl. 14.05 - Lena svarar för fika
Måndagen den 15 maj kl. 14.05 - Eva svarar för fika

§ 11

Övriga frågor




§ 12

Byte av logotyp bordlägges tillsvidare.
Inbjudan från Sassnitz diskuterades. Beslöts att Monica svarar att vännerna
från Sassnitz, max 10 personer, är välkomna till Trelleborg 25-27 augusti
och att vår förening föreslår besök i Sassnitz till våren (april - maj 2018).
Dieter besvarar förfrågan från Peter Klemm och ber om mer uppgifter
beträffande det omnämnda projektet.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

___________________
Sekreterare

___________________
Margaretha Blennhede
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