Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
Protokoll fört vid årsmötet tisdagen den16 februari 2016
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg

Före mötets öppnande tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt,
för att minnas de medlemmar, som avlidit under året. Ordföranden läste också några
rader från föreningens historia till minne av föreningens grundare Ingvar Björkman.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Monica Rosenqvist hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade
mötet öppnat. Ett sextiotal medlemmar var närvarande.
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Mötet beslöt att årsmötet var vederbörligen utlyst.
§ 4 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
Till mötesordförande valdes Bertil Tomelius och till mötessekreterare valdes Ingrid
Tunestål. Att justera protokollet valdes Sven Sandgren och Ingvar Jönsson.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Monica Rosenqvist gick övergripande igenom verksamhetsberättelsen, som varit
publicerad i UTBLICK nr 1-2016. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§ 6 Kassörens berättelse
Kassören Bengt Siwersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2015.
Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Revisorns berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Ulla Ryblom och lades till handlingarna.
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet
Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens och revisorernas berättelser som
underlag gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 9 Beslut om behållningen från år 2015
Beslöts att överföra behållningen från verksamhetsåret 2015 till ny räkning för
verksamhetsår 2016.
§ 10 Medlemsavgift
Mötet föreslog oförändrad medlemsavgift, vilket innebär 100 kr för enskild medlem,
150 kr för par, 200 kr för ideell förening och minst 500 kr för företag.

§ 11 Val av ordförande för föreningen
Valberedningen föreslog omval av Monica Rosenqvist som ordförande i föreningen
under 1 år. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.
§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
Valberedningens förslag:
Ledamöter
Valberedningen föreslog omval av Bengt Siwersson och Margaretha Blennhede på 2
år. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.
Helge Olsson har avböjt omval som ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslog
Margarete Borgquist, tidigare suppleant, som ordinarie ledamot på 2 år. Årsmötet
valde enligt valberedningens förslag.
Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål och Dieter Lebeck valdes 2015 på 2 år och kvarstår.
Helge Olsson kvarstår som adjungerad i styrelsen i egenskap av senior rådgivare.
Suppleanter
Valberedningen föreslog omval av Birgit Holmberg och Lena Welinder samt nyval av
Eva Persson som suppleanter på 1 år. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.
Revisorer
Valberedningen föreslog omval av Jan Sandberg och Ulla Ryblom som revisorer och
Lars Steiner som revisorsuppleant på 1 år. Årsmötet valde enligt valberedningens
förslag.
Valberedning
Marie-Louise Delbrant, Harriet Welin och Eva Olsson föreslogs som ledamöter i
valberedningen 2016 med Marie-Louise Delbrant som sammankallande. Årsmötet
valde enligt förslaget.
§ 13 Behandling av till årsmötet inlämnade motioner och handlingar
Inga motioner eller handlingar var inlämnade.
§ 14 Rapporter och skrivelser
Inga rapporter eller skrivelser var inlämnade.
§ 15 Planerad verksamhet
Monica Rosenqvist redogjorde övergripande för de planerade aktiviteterna under
2016 och Margaretha Blennhede berättade om den planerade resan till Osnabrück
och Münster den 2-5 juni. De planerade aktiviteterna finns även publicerade i
UTBLICK nr 1-2016.
§ 16 Övriga frågor
Monica Rosenqvist tackade alla medlemmar och gladdes åt så många deltagare på
mötet. Hon tackade också styrelse, revisorer och valberedning för allt arbete, som

lagts ner under året. Medlemmarna får gärna bidra med förslag till aktiviteter, resor
och inlägg i UTBLICK.
Helge Olsson avtackades. Eftersom han var förhindrad att närvara tog hustrun Anna
emot avtackningen.
Monica Rosenqvist bad den nya styrelsen samlas efter mötet för konstituering.
§ 17 Mötet avslutades
Mötesordförande Bertil Tomelius tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
Efter mötet underhöll Claes-Uno Andersson och Krister Hägg med sång och musik
medan mötesdeltagarna avnjöt kaffe med hembakad fastlagsbulle.
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