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Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
Protokoll fört vid årsmötet tisdagen den 25 februari 2014
Lokal: Flottans Män, Maskingatan 2, Trelleborg
Innan mötet öppnades, tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt, för att
minnas de medlemmar, som avlidit under det gångna verksamhetsåret.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Monica Rosenqvist hälsade ett fyrtiotal medlemmar välkomna till årsmötet och
förklarade mötet öppnat.
§2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Mötet beslöt att årsmötet var vederbörligen utlyst.
§4 Val av årsmötesordförande, mötessekreterare och justerare
Till årsmötets ordförande valdes Bertil Tomelius och till sekreterare valdes Helge Olsson.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Harriet Welin och Olof Rosenqvist.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Monica Rosenqvist gick igenom verksamhetsberättelsen för 2013, som även varit publicerad i
Utblick nr 1, 2014. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Kassörens berättelse
Bengt Siwersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2013.
Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Jan Sandberg och lades till handlingarna.
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet
Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens och revisorernas berättelse som underlag gav
årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 9 Beslut om behållning från år 2013
Beslöts att överföra behållningen från verksamhetsåret 2013 till ny räkning verksamhetsår
2014.
§ 10 Medlemsavgift
Lena Welinder föreslog att medlemmarna skall, som enskilda personer, betala 100:- kr.
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Efter handuppräckning beslöts att ha kvar samma system som tidigare och att
medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrad: 100 kronor för enskild person, 150 kronor
för par, 200 kronor för ideell förening och minst 500 kronor för företag.
§ 11 Val av ordförande för föreningen
Valberedningen föreslog som ordförande för föreningen under 1 år omval av
Monica Rosenqvist
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.
§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter
Margaretha Blennhede, Helge Olsson och Bengt Siwersson valdes på två år 2012 och förslås
för omval på två år.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Dieter Lebeck, Bertil Tomelius och Ingrid Tunestål, valdes på 2 år 2013 och sitter kvar under
2014.
Suppleanter
Birgit Holmberg och Lena Welinder, omval på 1 år
Margarete Borgquist, nyval på 1 år.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Revisorer
Jan Sandberg, omval på 1år
Ulla Ryblom, nyval på 1 år.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Revisorsuppleant
Lars Steiner: omval på 1 år
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Valberedning
Marie-Louise Delbrant, Harriet Welin och Eva Olsson föreslogs som ledamöter i
valberedningen 2014.
Årsmötet beslöt att välja enligt förslaget, sammankallande väljs inom gruppen..
§ 13 Behandling av till årsmötet inlämnade motioner och handlingar
Inga motioner eller handlingar var inlämnade.
§ 14 Rapporter och skrivelser
Inga rapporter eller skrivelser var inlämnade.
Men i sista minuten inkom en inbjudan från SV Söderslätt.
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Helge valdes som ombud att representera föreningen på SV Söderslätts Årsstämma på
Anderslöv Gästis den 20 mars kl 18.30 .
§ 15 Planerad verksamhet
Monica Rosenqvist redogjorde övergripande för planerade aktiviteter:
Tisdagen den 25 mars kl 18.30
Medlemsmöte, plats för mötet Flottans män, Maskingatan 2. Lista skickades runt för anmälan
Tema: Wein, Käse und Gesang
Program: Inga Berggren skall på medlemsmötet presentera några tyska viner. Margaretha
Blennhede skall prata om ostsorter som passar till. Monica Rosenqvist har sammanställt lite
knep och knåp om ost. Vi provar vin och ost, sjunger tyska och svenska vinsånger.
OBS! Tag gärna med 2 egna vinglas.
Kostnad: 150 kr/person
Anmälan: Anmälan senast den 16 mars till Monica Rosenqvist, tel. 0410/16764 eller Birgit
Holmberg, 0410-162 41.
Onsdagen den 23 april: Medlemsmöte information om Sagovägen, vidare information i
UTBLICK nr 2, 2014
Torsdagen den 15 maj: Resa Hammeln
Sagolik resa längs sagovägen
Torsdagen den 15 maj kl 07.00 ger vi oss iväg mot Tyskland och sagovägen. Vi kommer att
bo 3 nätter i Hameln. Vi bor på hotell Mercure, ett trevligt hotell på ett par minuters gångväg
från Hamelns historiska centrum.
Vi kommer att åka på en liten kryssning på floden Weser mellan den förtjusande staden Bad
Karlshafen och Höxter där vi kan beundra de mycket vackra husen i s.k. Weserrenässans. Vi
besöker såväl Bodenwerder, för att träffa på baron von Münchhausen och Polle för att
beundra Askungens borg.
I Hameln går vi på promenad med råttfångaren som berättar stadens historia för oss. Det är
inga långa avstånd i staden, så det blir ingen ansträngande promenad, även de med lite
skröpligare ben kan hänga med. Det finns naturligtvis tid för egna strövtåg i staden.
På hemvägen gör vi som vanligt ett litet stopp för inköp. Beräknad återkomst till Trelleborg
ca 20.00 på söndagskvällen.
Pris: 4.050:- inkluderar resa, del i dubbelrum med frukost dag 2-4, gemensam middag dag 13. För enkelrum tillkommer 600:-
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Anmälan görs till Margaretha Blennhede, e-post margarethablennhede@hotmail.com, telefon
0410-41132 eller till Dieter Lebeck, e-post dieter.lebeck@telia.com, telefon 0410-18968.
Anmälan snarast och senast den 15 april. Betalning görs till föreningens bankgiro 105-0947
senast den 15 april.
Alla hälsas välkomna att följa med på en trevlig resa i vacker natur och se små mysiga
städer!
Monica informerade också om en kortare resa till hösten
Alla aktiviteterna kommer att mer detaljerat presenteras i Utblick, med uppgifter om anmälan.
§ 16 Övriga frågor
Monica tackade föreningens medlemmar för visat intresse och engagemang.
Tackade styrelse, revisorer och valberedning för allt arbete som har lagts ner under det gångna
året.
Hon tackade också den avgående valberedning Jan Delbrant, Maj-Britt Friberg, samt
avgående styrelsesuppleanten Marie-Louise Delbrant och avgående revisorn Jonny Delbrant
och överlämnade blommor och choklad.
Monica Rosenqvist bad den nya styrelsen samlas efter mötet för konstituering.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande Bertil Tomelius tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

…………………………………
Helge Olsson

…………………………
Bertil Tomelius

Sekreterare

Mötesordförande

Justeras:

……………………

………………….

Harriet Welin

Olof Rosenqvist.
	
  

	
  

