Protokoll
Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i
Trelleborg, tisdagen den 21 juni 2011, kl. 18.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande:, Leif Jönsson, Helge Olsson, Olle Pettersson, Marie Louise Delbrant, Dieter
Lebeck, Bengt Siwersson, Bertil Tomelius, Ingrid Vikström
Förhindrade att närvara: Margaretha Blennhede, Harriet Welin.
§1

Mötet öppnas.
Ordförande Leif Jönsson öppnade mötet kl. 18.00 och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes, med tillägg under
§ 8 Bertil informerar om Hemsidan.

§3

Justeringsman utses
Att justera dagens protokoll valdes Olle Pettersson.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 19 april är utsänt och justerat.
Protokollet signerades och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Dagens extra styrelsemöte skall ägnas helt åt planerna för jubileumsfirandet.

§6

Jubileet:
Vi förlägger jubileumsfesten till Trelleborgssalen i Parken i Trelleborg
den 15 oktober kl. 19.00,
Beställningen är bekräftad.
Meny:
Sillsmörgås, Helstekt fläskfilé, 250: - kr + 17: - kr för lättöl eller
mineralvatten., = 267:- kr inkl moms
För ett glas öl eller vin tillkommer 35:- kr.
Dessert, Vaniljpannacotta med färska bär.
Lokal 2000:-kr, musik, sång, underhållning ca 2000:- kr,
inbjudna gästar ca 4000:- kr. diverse ca 1000: kr.
Den fasta kostnader blir då totalt ca 9000:- kr, som föreningen betalar.
Helge ringer Bodil Nilsson, om hon har någon ung ”förmåga”,
t ex Emma Pettersson, som kan underhålla och sjunga t ex Wiener-sånger.
Bodil ackompanjerar på piano.
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Vem skall vi bjuda ?
Ulf Bingsgård, Ingvar Björkman, Jonny Sjöstedt,
Dieter Holtz, Rose-Marie Krentzien, eventuellt ytterligare två personer från
Sassnitz. Namn och adresser tas fram.
Vi skickar inbjudan till vänskapsföreningarna i Berlin och Greifswald.
Förslagsvis en personlig inbjudan till föreningarnas ordförande.
Bordsflaggor inköpes? Olle kollar priser, eventuellt 4 par inköpes,
(ett par = en tysk och en svensk flagga) kostar 268:- kr
§7

Utblick:
Utblick utkommer i juli 2011
Planerat innehåll:
Ledare.
Information om kommande program, och en detaljerad inbjudan till
jubileumsfesten.
OBS !
Jubileumskommittén meddelar Helge eller Birgit detaljerat jubileumsprogram
senast den 30 juni.
Artiklar:
Den okända utvandringen,
Falska vänner,
Besök i Sassnitz,
Resan till Harz,
Här är det populärt att få korgen,.
Efterlysning.

§8

Övriga frågor
Hemsidan, senaste protokollet utlagt. Bertil informerar om sidan.

§9

Nästa möte:
Kommande styrelsemöten, 9 augusti och 27 september,

§ 10

Mötet avslutas
Leif avslutade mötet och tackade för visat intresse.

____________________
Sekreterare
Helge Olsson

___________________
Justeras
Olle Pettersson
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