Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
måndagen den 15 oktober 2018
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1 i Trelleborg
Närvarande: Monica Rosenqvist, Ingrid Tunestål, Dieter Lebeck, Margaretha Blennhede,
Margarete Borgquist, Bertil Tomelius, Lena Welinder, Eva Persson, Birgit Holmberg,
Bengt Siwersson.
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Bertil Tomelius.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte den 10 september är justerat och utsänt
till styrelsemedlemmarna.

§5

Ekonomi
Kassören visade föreningens samlade ekonomiska läge, vilket är mycket
tillfredsställande.

§6

Medlemsmöten och Aktiviteter 2018 - 2019
Medlemsmöte torsdagen den 18 oktober kl 18.30
Program: Bror Tommy Borgström underhåller - Bengt har bokat.
Lotteri: Vinlotteri (vin och öl), 300 lotter á 10 kr per 2 lotter - Monica ordnar
(jfr Protokoll 10 april 2017 §6)

Förtäring: Baguette, öl/vatten och kaffe med kaka.
Inköp: Baguetter - Bertil, Öl och vatten - Dieter,
Kaka, mjölk, ljus, lottring - Monica, Soppåse och handduk - Margarete
Pris: 120 kr/person
Arrangörsgruppen samlas kl.16.45
Beslöts att glas ska användas av miljöskäl i stället för plast-/pappersglas. Lena
kontaktar någon från Immanuelskyrkan, som kan förevisa diskmaskinen.
Medlemsmöte i december
Datum: den 10/12 - Lena har bokat Immanuelskyrkan.
Program:
Lucia från Lions - Bertil har bokat.
Berit Möllebäck berättar om skrönor, ca 30 min. - Birgit har bokat
Förtäring: Smörgås med julskinka+ ost, kex öl/vatten och kaffe med
pepparkaka.
Pris: 100 kr/person
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Årsmöte den 13 februari 2019
Underhållning: Föreslogs att engagera Ebba Folkesson som föreläsare. Ebba
Folkesson har arbetat på ett barnhen i Uganda och är utbildad som barnmorska Birgit kontaktar.
§7

Resmål 2019
Quedlingburg med omnejd
Quedlingburg ligger i det vackra Hartzområdet och runtom staden finns flera
intressanta utflyktsmål liksom flera sevärdheter i själva staden.
Tidpunkt: 12-15 maj, söndag-onsdag, 4 dagar med 3 övernattningar.
Centralt beläget hotell med halvpension, dvs. frukost dag 2-4 och middag
dag 1-3.
Margaretha planerar resans innehåll. RP-resor ordnar busstransport och hotell.
Utförligare information kommer i UTBLICK nr 4-2018.
Förslag på kommande resmål
Hiddensee, Wismar, Schwerin med 2 övernattningar
Monica, Birgit och Dieter planerar.

§8

Utblick
UTBLICK nr 4-2018
Deadline: 8 november
Innehåll:
Kära medlemmar inkl. medlemsmötet 18/10 - Monica
Inbjudan till decembermötet
Quedlingburgresan - Margaretha
Datum för årsmötet 2019
Skatten på Schaprode, Rügen - Birgit

§9

Skrivelser och rapporter
Avgående: Inga
Inkommande: Inga

§ 10

Kommande möten
Måndagen den 26 november kl. 14.05 - Birgit svarar för fika. Valberedningen
bjudes in
Måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.05 - Styrelsemöte
Onsdagen den 13 februari 2019 - Årsmöte och konstituerande möte
Måndagen den 18 mars 2019 kl. 14.05 - Styrelsemöte
Onsdagen den 10 april - Medlemsmöte
Måndagen den 29 april 2019 - Styrelsemöte
Måndagen den 27 maj 2019 - Styrelsemöte

§ 11

Övriga frågor



Obetalda medlemsavgifter är utrett.
Aktuell medlemsmatrikel för distribution till medlemmarna planeras att ges
ut inför medlemsmötet.
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§ 12

Monica tog upp frågan om alla i styrelsen var villiga att ställa upp som
medlemmar i styrelsen 2019 eller om det var någon som planerade att avgå.
En diskussion bland styrelsens medlemmar uppstod, som dels handlade om
posterna i styrelsen kommande år och dels om möjligheten till föryngring.
En ordinarie ledamot och en suppleant bestämde sig för att avböja omval.
Styrelsen enades om att redan nu kontakta valberedningen. Ingrid kontaktar
valberedningen så att den har möjlighet att "sondera terrängen" på
medlemsmötet.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat.

___________________
Ingrid Tunestål

___________________
Bertil Tomelius

Sekreterare
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