Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg,
tisdagen den 8 maj 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, Bengt
Siwersson, Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål (suppleant)
Förhindrad att närvara:
§1

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

§2

Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes,
– Tillägg under § 12, Övriga frågor;
– Ingen visning av filmen ”Hoppets hamn”
– Eventuellt föredrag av Astrid Heinsen.

§3

Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Marie Louise Delbrant

§4

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 10 april är utsänt och justerat, godkändes,
signerades och lades till handlingarna.

§5

Ordförande har ordet
Monica önskade vid ett tidigare styrelsemöte en inventarieförteckning från
styrelsemedlemmarna.
Listor på material som finns ute bland styrelsemedlemmarna finns nu hos
sekreteraren
Monica har ett förslag på skärmutställning, som kan visas när vi informerar om
vår förening.
Förslaget består av tre st. skärmar, en med Föreningspresentation. Monica har
nu ordnat skärmar.

§6

Ekonomi
Bengt Siwersson informerar om föreningens ekonomi.
Hans redovisning kommer att skickas som e-post till alla i styrelsen.
Redovisningen skrivs ut och bifogas protokollet.
Bengt föreslår att vi bytar från Nordea till Swedbank.
OK från styrelsen, Bengt undersöker och återkommer.
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– Ev. samarbete med andra svensk-tyska föreningar diskuterades under denna
punkt på det senaste styrelsemötet.
Vänortsföreningarna i Lund – Greifswald.
Möjlighet att ta del av föreningarnas Föreläsningsprogram.
Vi beslutade att fundera till nästa möte på om och hur vi startar ett eventuellt
samarbete.
Bengt har kontaktat föreningen i Lund och läser upp sitt brev till
Lundaföreningen.
Brevet kommer att skickas som e-post till samtliga i styrelsen.
Brevet skrivs ut och bifogas protokolet.
§7

Resor, medlemsmöten och aktiviteter
Resor:
Utvärdering av Spreewald/Dresden - resan.
Trevlig och uppskattad resa.
Margaretha gör en kort redovisning.
Några medlemmar önskar före resan, få deltagarelista med mobiltelefonnummer.
Eventuell resa till Hamburg våren 2013.
Eventuellt besöka trädgårdsmässan där.
Två övernattningar.
Eventuellt skall vi ta kontakt med Vänskapsföreningen i Hamburg.
Event. filmvisning ”Med bil till syd östra Bayern”, på ett kommande
medlemsmöte,
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 eventuellt den 22 oktober.
Det finns svagt intresse för filmen ”Hoppets hamn”
Därför kommer vi då istället eventuellt att ha ett föredrag av Astri Heinsen,
se § 10 o 12
Helge kontaktar Astrid.
Alternativt på ett kommande medlemsmöte, Bengt S. Lindstedts filmvisning och
information om Hamburg.
Medlemsmöte den 27 november, kl. 19 – 20.”Glädjespridarna” underhåller.
Olika förslag på lokal.
Eventuellt Café Vattentornet. 40-50 deltagare.
Bertil pratar med Vattentornets personal.
Bengt kollar med Odd Fellow och Malmrossalen,
Birgit kollar Trelleborgen, Kockska Stiftelsen, Flottans män-lokalen,
Helge, Kulturbruket,
Bertil, Algatan 76, Moderaternas lokal.
De olika förslagen listas, listan skickas till sekreteraren senast den 25 maj
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§8

Planering:
Resor;
Eventuella resmål – Friisland, Kusten vid Helgoland, Husum, Sylt.
Resa till Rügen den 22 september är planerad.
Den 28 - 30 maj har Birgit o Monica rekognoserat och förplanerat
Monica och Birgit rapporterar från besöket på;
Föreningsdagen i Sassnitz den 5 maj 2012
Sassnitz och Verein 100 Jahre Königslinie hade bjudit in föreningar i Trelleborg
till en Föreningsdag i Sassnitz den 5 maj 2012. Arrangemanget var ett led i ett
EU-projekt Europa Wochen in Mecklenburg-Vorpommern som pågår den 2 maj
– 15 maj 2012.
Föreningens logga var med i de tyska föreningsskrifterna.
Trelleborg Till Tusen
Alla uppmanas att ställa upp vid Trelleborg Till Tusen den 6 juni.
Föreningsrepresentanter från olika föreningar kommer att tåga från Trelleborgen
till Stadsparken.
Tal i Stadsparken.

§9

Utblick
Nästa nummer av UTBLICK utkommer i slutet på juni.
Sista dag för material den 10-12 juni.
Planerat Innehåll
Kära medlemmar!
Besök på tyskkusen
Tysklands förbundspresident, Tranströmer priset
Reseberättelse Spreewald och Dresden den 3 -6 maj 2012
ARTIKLAR;
Plattyska är ett eget språk
Frakturstil
Svenska Pommern
Prora blir Hotell
Berlinbjörnen
Medlemsinformation

§ 10

Skrivelser och rapporter
Avgående:
Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och några medlemmars medlemslistor.
Inkommande:
Material till UTBLICK.
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E-brev från Franziska Müller från Binz, som önskar bli medlem i vår
förening. Handlagt av Monica.
#
Brev/tel.samtal från Heike Stark i Kiel,
#
Brev från Margot Gottardson, Oxie.
Hallo, habe deine Adresse Netz gefunden.
Ich bin deutsche und habe das Bedürfniss mehr mit Landsleuten zu sprechen.
Wie läuft das ab?
Bin Dankbar für alle infos, aja wohne i Oxie/ Malmö.
MfG
#
Brev från Astrid Heinsen
Hej !
Kanske är Gadebusch, som ligger endast 1 timmes färdväg från Lübeck.
ett mål för er svensk-tyska förening !?
Till oktober månads konferens är jag bjuden som berättare. Mitt ämne blir Den
vanlige soldaten och hans familj under det stora Nordiska kriget 1700-1721.
Med vänliga hälsningar från Astrid Heinsen
#
Berlinbladet, som har lämnas för cirkulation i styrelsen
§ 11

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

§ 12

Övriga frågor
Svagt intresse för filmen ”Hoppets hamn”.
Filmvisningen kommer eventuellt att ersättas med ett föredrag av Astrid
Heinsen den 22 oktober, lokal i Trelleborg – Helge kontaktar Astrid.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 15.45.

____________________
Sekreterare

___________________
Marie Louise Delbrant
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