
 1 

Protokoll 
 
Fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg, tisdagen 
den 17 november 2015 
 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1 i Trelleborg 
 
Närvarande: Monica Rosenqvist, Ingrid Tunestål, Helge Olsson, Margarete Borgquist,  
Bertil Tomelius, Margaretha Blennhede, Lena Welinder, Dieter Lebeck, Birgit Holmberg 

Förhindrad att närvara:  

Bengt Siwersson, 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Monica Rosenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till 
årets sjunde styrelsemöte. 

§ 2 Dagordningen fastställs 
Föreslagen dagordning godkändes.  

§ 3 Justerare utses 
Att justera dagens protokoll valdes Dieter Lebeck.  
 

§ 4 Föregående protokoll  
Protokollet från föregående styrelsemöte den 13 oktober 2015 är justerat och 
utsänt. Protokollet signeras.  
 
§ 5 Ekonomi 
Se kassörens tidigare utskick.  
 

§ 6 Medlemsmöten och Aktiviteter 2015.  
 

Medlemsmöte den 9 december kl 18.30 (Ändrad tid!) 
Lokal: Immanuelskyrkan. Lena har bokat. Tillgång till lokalen önskas kl 16.30. 
Lena stämmer av tiden med Immanuelskyrkan. 
Underhållning: Rosemarie Krentzien berättar om tyska jultraditioner. 
Vi bjuder Rosemarie på resa och mat. 
Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00. 
Dieter köper lättöl och vatten. Papperstallrikar. plastglas och pappmuggar 
ordnas av Lena.  

Monica köper Hällakaka,  

 
 och övrigt enligt lista, mat, kaffe, mjölk, servetter, papperstallrikar, soppåsar, 
med mera. Det finns dessutom en sparad kassler som skall användas. 
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En digital påminnelse till samtliga medlemmar med giltiga e-postadresser, 
skickas ut av v. sekreteraren senast den 18 nov. 
 
Alla som hjälper till kommer 16.30. Dieter hjälper Olof vid mottagningen och 
lottförsäljningen. 
 
Årsmöte den 16 februari kl 18.30. Sång och musik, ev. Klas-Uno Andersson. 
Ingrid tar kontakt med honom. 
Plats Immanuelskyrkan. Ett ”riktigt lotteri” anordnas. 
 

§ 7 Resmål 2016 
 Resmål 

• Osnabrück och Münster i vecka 22, från en 2-5 juni, fyra dagar (torsdag-
söndag) och tre övernattningar. Roland är kontaktad. Margaretha informerar 
om resan. 
 

• Lüneburger Heide bordlägges tillsvidare. 
 
§ 8 Utblick 

UTBLICK nr 1, 2016 
Deadline 15 januari, beräknas vara klar för utskick i slutet av vecka 7.  
Innehåll: Kära medlemmar, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan, samt 
Inbjudan till årsmötet, program, lokal och klockslag. Anmälan och program för 
resan till Osnabrück. Anmodan om tips angående motiv för ny logotype till 
UTBLICK. 

§ 9 Skrivelser och rapporter 
 Avgående: 

Inga 
Inkommande:  
Inga 
 

§ 10 Kommande styrelsemöten 
Måndagen den 25 januari 2016, Bertil ordnar fika. 

Valberedningen inbjudes till kl. 15 till detta möte  

 Tid för kommande möte planeras på styrelsemötet den 25 januari                                

§ 11 Övriga frågor 
Förslag om ny logotyp på föreningen har framförts. 
Beslut: Birgits dotter Karin Edensten, tar fram ny logotyp för UTBLICK till 
årsmötet. 

§ 12 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för medverkan och förklarade mötet avslutat. 

  
 

___________________   _________________ 
           Helge Olsson   Dieter Lebeck 


