Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
tisdagen den 17 januari 2012, kl. 18.00
Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg
Närvarande: Margaretha Blennhede, Marie-Louise Delbrant, Leif Jönsson, Dieter Lebeck,
Helge Olsson, Olle Pettersson, Bengt Siwersson, Bertil Tomelius, Harriet Welin och Ingrid
Vikström
Förhindrade att närvara:
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes,
– Tillägg under § 12, Övriga frågor;
– Förslag till val från Valberedningen har föregått detta möte, redovisas under
§12.

§3

Justeringsman utses
Att justera dagens protokoll valdes Marie-Louise Delbrant

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 15 november är utsänt och justerat,
godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
I förekommande fall under respektive punkt

§6

Ekonomi
Bengt Siwersson informerade om föreningens ekonomi
Kassabehållning se bilaga.
Ekonomisk redogörelse, se bilaga, är skickad till samtliga i styrelsen.
Årsbokslut och Balansräkning är framtagen och visas av Leif Jönsson
på årsmötet via OH.

§7

Resor, aktiviteter och medlemsmöten
Resor:
Problem med att få uppgifter från RP-resor till våra resor.
Den 3 - 6 maj är en resa till Spreewald och Dresden planerad. Bra hotell.
Svensktalande guide i Dresden. 3 övernattningar. 2 995: - kr.
Detaljprogram skickas i god tid av Margaretha till sekreteraren, för införande i
nästa nummer av Utblick
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Årsmöte – Medlemsmöte;
Årsmöte
Tisdagen den 14 februari.
Musikunderhållning av Victoria & George Ilie violin duo.
– bokad av Leif Jönsson, 1500:- kr + 300:- kr körersättning.
– Musik med tyskanknytning.
Räksmörgås, lättöl, vatten, kaffe liten kaka = 85:- kr
Leif har bokat mat och lokal på Trelleborgssalen i Parken.
Lokalhyra 1 500:- kr. Allt klart.
Olle Pettersson agerar kassör under kvällen och får hjälp av Marie Louise
Delbrant.
Kallelse till årsmötet, se bilaga, är skickad till samtliga styrelsemedlemmar, för
godkännande.
Dagordning och eventuell verksamhetsplan tas fram av Olle Pettersson. Den
ekonomiska redogörelsen, som är framtagen av Bengt Siwersson, visas av Leif
Jönsson via OH på årsmötet. Revisionsberättelse, och eventuell budget, samt
valberedningens förslag till val, kopieras av Leif Jönsson i erforderligt antal och
delas ut på årsmötet.
Medlemsmöte:
Datum för nästa medlemsmöte tas fram och skickas i god tid till sekreteraren för
införande i nästa nummer av Utblick.
Bengt Siwersson har uppgifter om en film av Gertten - uppgifterna skickas till
sekreteraren för handläggning och eventuellt införande i nästa nummer av
Utblick.
§8

Planering
Plan tas fram av den nya styrelsen, handlägges av Olle Pettersson
Resor;
Resor till Störtebeckerspelen, samt till Hamburg, Lübeck, Hannover. Celle,
Bergen, diskuterades.

§9

Utblick
Utblick nr 1 januari, 2012 är postad den 9 januari.
Innehåll:
Ledare.
Artikel och bild, Lorelei
Verksamhetsberättelse
Preliminärt bokslut
Referat och bilder från Julfesten
Nästa nummer av Utblick utkommer i april.

§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Kallelse till Årsmötet, inbetalningskort medlemsavgift, Utblick
Välkomstmaterial till nya medlemmar.
Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och en del medlemmars Medlemslistor.
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Inkommande:
E-brev från Solvej Lüdke i Kiel, se bilaga, är skickad som e-brev till alla i
styrelsen. Handlägges av Bertil Tomelius.
Hans Dieter Hoffmüler från Sassnitz, ha aviserat ett besök i Trelleborg
- vi har ingen datum.
§ 11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte efter årsmötet den 14 februari, för att konstituera styrelsen

§ 12

Övriga frågor
– Vem har som säkerhet ett uppdaterat Medlemsregister i ett FA-program.
– Fortsätter Sören att uppdatera sitt exemplar av Medlemsregistret.
– Valberedningens förslag till styrelse lästes upp och bifogas protokollet
– Se redogörelse nedan;

Ordförande

Monica Rosenquist

väljs på 1 år

Ordinarie ledamöter

Helge Olsson
Bengt Siwersson
Margareta Blennhede

omval 2 år
”
”

Suppleanter
–
–
–
–
§ 13

Olle Pettersson
Dieter Lebeck
Bertil Tomelius

1 år kvar
fyllnadsval 1 år
fyllnadsval 1 år

Ingrid Tunestål
Marie Louise Delbrant
Birgit Holmberg

väljs på 1 år
”
”

Bengt Siwersson fortsätter som kassör,
Sekreterare och person som ansvarar för medlemsregister och utskick, väljs
i Styrelsen vid konstitueringen den 14 februari.
Birgit Holmberg och Helge Olsson fortsätter att ansvara för Utblick?

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.00 och tackade för visat intresse.

____________________
Sekreterare

___________________
Marie Louise Delbrant
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