Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
måndagen den 11 december 2017
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1 i Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål, Lena Welinder,
Birgit Holmberg, Dieter Lebeck, Bengt Siwersson, Eva Persson.
Adjungerad: Helge Olsson.
Förhindrade att närvara: Margarete Borgquist, Margaretha Blennhede.

§1

Mötet öppnas
Ordförande Monica Rosenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till
årets nionde styrelsemöte.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Lena Welinder.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemötet den 20 november är justerat och utsänt
till styrelsemedlemmarna.

§5

Ekonomi
Inget nytt.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter 2017
Medlemsmöte den 14 december kl 18.30
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg - Lena har bokat
Underhållning: Lucia - Bertil har bokat.
Rosemarie och Wulf Krentzien från Sassnitz har bjudits in till medlemsmötet
och är ombedda att berätta om Rose-Maries och hennes familjs flykt från
Kolberg i Polen 1945.
Förtäring: Rund jullandgång med lax, köttbullar, ost, rödbetssallad mm., öl,
julmust och vatten.
Program:
kl. 18.30 Information
kl. 19.00 Trelleborgs Lucia
kl. 19.30 Förtäring
kl. 20.00 Rosemarie och Wulf Krentzien berättar
Kaffe/Te och pepparkakshjärta
Kostnad: 100 kr
Antal anmälda: 64 personer.
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Inköp:
Hellakakor - Eva
Grönsaker - Lena
Lax, köttbullar, ost, rödbetssallad mm., pepparkakshjärtan, engångsartiklar,
servetter - Monica
Glutenfritt, diskhanddukar och plastsäck - Margarete
Öl, julmust och vatten - Dieter
Hink med vatten - Bertil
Förtäringsgruppen träffas kl 16.00.
Årsmöte den 15 februari 2018 kl. 18.30
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg - Lena bokar
Programförslag: Läkare utan gränser - Margarete har varit i kontakt med
föredragshållaren. Osäkert om hon har möjlighet att ställa upp den dagen men
återkommer senare.
Alternativa förslag:
 Ingrid Johansson: Ett gammaldags kaffekalas - Birgit kontaktar.
 Jan Christenson SCSC dykare, som kan berätta om när flygplanet Flying
Fortress bärgades i Trelleborg - Ingrid undersöker.
Förtäring: Fastlagsbulle - Bertil inhandlar.
Medlemsmöte den 12 april 2018 kl 18.30
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg - Lena bokar
Programförslag: Jan Christenson SCSC dykare kan berätta om när Flygande
Fästning (Flying Fortress), som störtade utanför Trelleborgs hamn den 12
september 1944, bärgades i Trelleborg. Detta föredrag kan ses som en
fortsättning på Ingemar Melins föredrag på vårt medlemsmöte den 16 oktober
2014. - Ingrid har försökt kontakta föreläsaren per tel. men inget svar.
Alternativt förslag 1: Läkare utan gränser, om föredragshållaren inte har
möjlighet att ställa upp den 15 februari.
Alternativt förslag 2: Författaren till boken "På flykt till kärleken", som har
release i november, handlar om perioden 1936-1946 i Tyskland. - Bertil har
kontaktat Ann-Charlotte Gauffin, som är personlig vän med författaren Peter
Winai. Han kommer gärna till medlemsmötet. Standardarvodet är 6000kr.
§7

Resmål 2018
Schleswig-Holstein och Nordfriesland 8-11 juni
Utgångspunkt från Husum, alternativt Schleswig, med besök i Friedrichstadt,
halvön Eiderstedt mm. Besök på ön Föhr med 2 timmars guidning med buss.
Kostnaden för guidningen (3800 kr) och båtturen t.o.r. står föreningen för.
Eventuellt besök i Flensburg.
Resans längd: 4 dagar och 3 övernattningar.
Dieter, Monica och Birgit har tagit fram ett första övergripande förslag. RPresor är kontaktad och ska lämna besked ang. hotell.
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§8

Utblick
UTBLICK nr 1-2018
Deadline: 10 januari
Innehåll: Kära medlemmar - Monica
Kallelse till årsmötet - Ingrid
Dagordning till årsmötet - Ingrid
Planerade aktiviteter för 2018 - Ingrid
Valberedningens förslag - Ingrid
Verksamhetsberättelse 2017 - Monica
Resa till nordvästra Tyskland
Bremer Eiswette - Margaretha
Medlemsavgift 2018

§9

Skrivelser och rapporter
Avgående: Inga
Inkommande: Medlemstidning från Kiel
Enkät från Kultur- och fritidsnämnden

§ 10

Kommande styrelsemöten
Måndagen den 22 januari kl. 14.05 - Bertil svarar för fika
Torsdagen den 15 februari konstituerande möte efter årsmötet
Måndagen den 19 mars kl. 14.05
Måndagen den 23 april kl 14.05
Måndagen den 21 maj kl. 14.05

§ 11

Övriga frågor






§ 12

En medlemsmatrikel har sänts ut till samtliga medlemmar som har e-post.
Några exemplar ska kopieras och lämnas ut på medlemsmötet den 14
december till dem som inte har e-postadress.
Sekreteraren har fått respons från några medlemmar, som meddelat
ändringar och tillägg. Ny medlemsmatrikel planeras sändas ut i början av
2018.
Valberedningens samtliga medlemmar har avsagt sig uppdraget för nästa
mandatperiod. Två nya kandidater är villiga att ställa upp. Ytterligare en
kandidat önskas.
Behov av "mygga" har undersökts. Handmikrofon bedöms vara det bästa
alternativet. Bengt har fått bekräftat att det finns hörselslinga i
Immanuelskyrkan, såväl i kyrkan som i samlingslokalen.
Betalningen för medlemsavgiften 2018 bör vara föreningen tillhanda senast
den 1 februari.
Enkäten från Kultur- och fritidsnämnden fylldes i och sändes via internet.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

___________________
Sekreterare

___________________
Lena Welinder
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