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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
tisdagen den 13 mars 2012, kl. 14.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Margaretha Blennhede, Marie-Louise Delbrant (suppleant), Birgit Holmberg
(suppleant), Dieter Lebeck, Helge Olsson, Olle Pettersson, Monica Rosenqvist,
Bertil Tomelius, Bengt Siwersson,
Förhindrad att närvara: Ingrid Tunestål (suppleant)
§1

Mötet öppnas.
Ordföranden Monica Rosenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes,
– Tillägg under § 12, Övriga frågor;
– Filmen ”Hoppets hamn”
– Medlemsregistret

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Birgit Holmberg

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 14 februari är utsänt och justerat, godkändes,
signerades och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Monica önskar en inventarieförteckning från styrelsemedlemmarna.
Dieter tar emot Leifs material. En del skall arkiveras, övrigt förtecknas.
Listor på material som finns ute bland styrelsemedlemmarna skall skickas till
Helge.
Monica och Birgit kommer att resa till Sassnitz för att representera föreningen
den 4 -5 maj.
Samtidigt med besöket rekognoseras för kommande endagsresor till Rügen.
Monica har förslag på skärmutställning, som kan visas när vi informerar om
vår förening.
Förslaget består av tre st. skärmar, en som presenterar föreningens mål, två
med historik, aktualiteter och planering. En grupp bestående av Monica, Birgit,
Bertil och Helge, tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Monica
sammankallande.
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§6

Ekonomi
Bengt Siwersson informerade om föreningens ekonomi, 17 000 kr i kassan.
Ekonomin för våra resor har gått jämt ut. Varför?
Därför att vi har tagit ut vad resan har kostat, inget mer.
Anmälan direkt till RP-resor diskuterades.
Resegarantin gäller om anmälan sker direkt till researrangören.
Bengt visade och kommenterade årets budgetförslag.
I fortsättningen kommer kostnader i den ekonomiska redogörelsen att listas på
fler konton.
Jubileumsfestens kostnader diskuterades.
Den 5 mars fanns 41 obetalda medlemsavgifter = ca 3 600: - kr
Förteckningen på de 41 medlemmarna delas upp på olika personer i styrelsen,
som ringer och påminner och samtidigt ber om medlemmens e-postadress.
Vi beslöt att nästa år ansöka om kommunbidrag.
Margaretha bevakar så ansökan kommer i rätt tid.

§7

Resor, medlemsmöten och aktiviteter
Resor:
Den 3 - 6 maj resa till Spreewald och Dresden.
Svensktalande guide i Dresden. 3 övernattningar. 2 995: - kr.
Detaljprogram i UTBLICK nr 2 och på Hemsidan
Sista anmälningsdag den 15 april, 15 anmälningar inkomna
Eventuell resa till Hamburg till våren 2013.
Medlemsmöte:
Datum för nästa medlemsmöte tas fram och skickas i god tid till sekreteraren för
införande i nästa nummer av Utblick, samt till webbmastern för att läggas ut på
hemsidan.
Medlemsmöte i början av oktober.Vi kommer då eventuellt att visa filmen
”Hoppets hamn”, se § 12.
Helge bokar preliminärt film-DVD:en hos Magnus Gertten, Auto Images AB .
Ett alternativ är filmvisning och information om Walsrode fågelpark söder om
Hamburg. Se §8.
Medlemsmöte den 27 november, ”Glädjespridarna” underhåller.
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§8

Långsiktig planering:
Resa till Hamburg 2013 diskuterades. I anslutning till denna ev. filmvisning av
Bengt S. Lindstedt. (Se bilaga)
(Det finns en svensk förening i Hamburg, som eventuellt kan guida oss.)
Bengt S. Lindstedts filmvisning och information kostar 700:- kr, Alt. 1100:- kr.
Reseersättning från Malmö tillkommer.

§9

Utblick
Utblick nr 2, april 2012 är utlagd på Hemsidan och postades som Föreningsbrev
den 12 mars.
Innehåll
KÄRA MEDLEMMAR!..............................................................................................................1
ÅRSMÖTE I PARKEN ..................................................................................................... … ....2
STYRELSE 2012 I VÄNSKAPSFÖRENINGEN SVERIGE-TYSKLAND I TRELLEBORG: 5
VÅRRESA TILL VACKRA SPREEWALD OCH DRESDEN DEN 3 -6 MAJ 2012................5
SPREEWALD ..................................................................................................................………5
DET VITA GULDETS MAGI – HISTORIEN OM MEISSENPORSLINET .............................7
GAMLA DDR-FÖREMÅL HITTAR DU I LOS ANGELES................................................... ..8
WISSENSWERTES – VÄRT ATT VETA OM TYSKLAND: .................................................. 9
HAN HAR FYLLT 50, DER AMPELMANN. VI GRATULERAR. ........................................10
DIE DUMMEN SCHWEDEN .......................................................................................... …….11
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.......................................................................................... ……12
INFORMATION VIA E-POST ......................................................................................... ……12

Nästa nummer av UTBLICK utkommer i slutet på juni.
§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
E-post till 57 medlemmar, med information om resan till Spreewald och
UTBLICK nr 2, 2012.
Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och en del medlemmars medlemslistor.
Birgit o Dieter har för föreningen Hundert Jahre Königslinie översatt några
tyska texter.
Brev från Trelleborgs Kammarkörs om resa till Sassnitz, är skickad till familjen
Krentzien, för översättning och vidarebefordrat till borgmästaren Dieter Holtz
Rosemarie Krentzien besöker tyskkursen torsdagen den 15 mars.
Inkommande:
Material till UTBLICK.
E-brev från Solvej Lüdke i Kiel. Handlagt av Bertil Tomelius.
Berlinbladet, som lämnas för cirkulation i styrelsen

§ 11

Nästa möte
Styrelsemöten 2012:
Andra tisdagen i månaden kl. 14.00 – 16.00,
Vuxenskolan i Trelleborg enligt följande:
10/4, 8/5, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11
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§ 12

Övriga frågor
Uppgifter om eventuell visning av filmen ”Hoppets hamn”,
Eventuell visning medlemsmötet första veckan i oktober.
(Filmen visades på SVT den 26 januari)
Filmen
1) Låna DVD-film
2) Visning av filmen

1 500: - (för en, eventuellt två visningar)
4 500: - (om Auto Images AB skall visa filmen)

Lokalhyra
a) Grand 39 pers
b) Grand 200 pers

1 000:2 000: -

Museet
c) Dagtid
39 pers
d) Kvällstid 39 pers

500: - + 300: 500: - + 500: - varje påbörjad timme.

Birgit hittar eventuellt en annan lokal för medlemsmötet i november.
Vårt Medlemsregister.
– Eventuell installation av ett uppdaterat medlemsregister i programmet,
FöreningsAdminisratören, i Bengt Siwersson dator.
– Beslöt att nöja oss med att ha registret i FA-programmet i endast
sekreterarens dator.
– En säkerhetskopia av Medlemsregistret finns hos Dieter Lebeck.
§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 16.05 och tackade för visat intresse.

____________________
Sekreterare

___________________
Birgit Holmberg

