Protokoll fört vid årsmötet med Vänskapsföreningen Sverige – Tyskland i
Trelleborg den 14 februari 2012.
Lokal : Trelleborgssalen, Parken, Norregatan 46 - 48, 231 63 Trelleborg
§1

Öppnande.
Ordförande Leif Jönsson hälsade ett sextiotal medlemmar välkomna till årsmötet.
Speciellt välkomna hälsade han nya medlemmar.

§2

Dagordningen.
Dagordningen genomgicks och godkändes.

§3

Årsmötets behöriga utlysande.
Mötet beslöt att årsmötet vederbörligen utlysts.

§4

Val av årsmötesordförande, mötessekreterare och justerare.
Till mötesordförande valdes Alf Hansson och till sekreterare valdes Helge Olsson,.
Att justera årsmötets protokoll valdes Jan Delbrant och Bertil Gartrup.

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse, som är publicerad i Utblick nr 1, 2012, godkändes och
lades till handlingarna.

§6

Kassörens berättelse.
Leif Jönsson föredrog kassaberättelsen, som varit utlagd före mötet, kassaberättelsen
godkändes lades till handlingarna. Se bilaga 1.
Även en Preliminär Budget genomgicks.
Önskemål från Styrelsen att kallelser skickas som e-post, till de som så önskar.
Lista gick runt och fylldes i av de som önskade få kallelser via e-post.

§7

Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs av Revisorerna Jan Sandberg och Jonny Delbrant och
lades till handlingarna

§8

Beslut om ansvarsfrihet.
Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens berättelse och revisorernas berättelse
som underlag, gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§9

Beslut om behållningen från år 2011.
Beslöts att överföra behållning från år 2011, till ny räkning verksamhetsåret 2012.

§ 10 Medlemsavgift.
Beslöts att medlemsavgiften för år 2012 blir oförändrad;
– 100 kronor för enskild person, 150 kronor för par, 200 kronor för ideella föreningar
och minst 500 kronor för företag.
§ 11 Val av ordförande för föreningen.
Valberedningen föreslår som ordförande för föreningen under ett år
– nyval av Monica Rosenqvist.
Beslöts att välja enligt valberedningens förslag.
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§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.
Ordinarie ledamöter;
Margaretha Blennhede, Helge Olsson och Bengt Siwersson, omval på 2 år.
Olle Pettersson, Harriet Welin och Marie Louise Delbrant var valda på två år vid
årsmötet 2011.
Olle Pettersson sitter kvar under 2012.
Marie Louise Delbrant föreslås som suppleant på ett år
Men Harriet Welin avgår.
Fyllnadsval på ett år av Dieter Lebeck och Bertil Tomelius.
Valberedningen föreslår alltså som ordinarie ledamöter, fyllnadsval av Dieter Lebeck,
Bertil Tomelius, på ett år, samt omval av Margaretha Blennhede, Bengt Siwersson och
Helge Olsson på två år. (Olle Pettersson sitter kvar)
Beslöts att välja enligt valberedningens förslag.
Suppleanter
Valberedningen föreslår nyval av Marie Louise Delbrant, Birgit Holmberg och Ingrid
Tunestål, som suppleanter för ett år.
Beslöts att välja enligt valberedningens förslag.
Revisorer
Valberedningen föreslår omval av Jonny Delbrant och Jan Sandberg, som revisorer för
en tid av ett år.
Mötet beslöt att välja Jonny Delbrant och Jan Sandberg, som Revisorer på ett år.
Valberedningen föreslår nyval av Christine Hochhaus som revisorsuppleant för ett år.
Mötet Beslöt att välja Christine Hochhaus som Revisorsuppleant på ett år.
Valberedning
Årsmötet föreslår Jan Delbrant Hjalmar Bergh och Maj-Britt Friberg, som ledamöter i
valberedningen med Jan Delbrant som sammankallande.
Beslöts att välja ovannämnda.
§ 13 Behandling av till årsmötet inlämnade motioner och handlingar.
Inga motioner eller handlingar var inlämnade.
§ 14 Rapporter och skrivelser.
Brev och klubbtidningar har under året kommit från Berlin, Greifswald, Lübeck, Kiel
och Rostock.
§ 15 Planerad verksamhet.
Margaretha Blennhede redogjorde i korta drag för resan till Spreewald och Dresden den
3-6 maj.
Verksamhet under 2012 kommer att visas på föreningens hemsida och närmare
beskrivas i vår medlemstidning, UTBLICK.
§ 16 Övriga frågor.
Leif Jönsson gjorde en kort sammanfattning av det gångna året och tackade Styrelse,
Valberedning, Revisorer — för allt arbete som lagts ner under året och tackade för den
support han känt från medlemmarnas sida.
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Lars Steiner framförde några medlemmars önskemål om att få ta del av föreningens
medlemsmatrikel.
Beslutades att de som önskar matrikeln, skickar via adressen på föreningens Hemsida,
e-brev till sekreteraren, som skickar matrikeln digitalt som en Excel-fil.
Olle Pettersson tackade avgående ordföranden Leif Jönsson samt Ingrid Vikström och
Harriet Welin för allt arbetet de lagt ner, och överlämnade, vin och blommor, och
tackade också Alf Hansson för hans medverkan som ordförande för årsmötet..
§ 17 Mötet avslutas.
Avgående Ordförande Leif Jönsson förklarade mötet avslutat och bad styrelsen att efter
kvällens underhållning, samlas för konstituering.
Som avslutning presenterade sig vår nye ordförande Monica Rosenqvist, tackade för
förtroendet. Hoppades på medlemmarnas stöd och lovade att göra sitt bästa.
Vid protokollet:

________________
Helge Olsson

Justeras:

___________________________
Jan Delbrant

___________________________
Bertil Gartrup
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