SVENSK-NEDERLÄNDSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Svensk-Nederländska Föreningen i Göteborg avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende år 2019.
Syftet med Svensk-Nederländska föreningen i Göteborg är att sammanföra personer i västra
Sverige som har intresse för Nederländerna. Liksom föregående verksamhetsår innehåller årets
verksamhetsberättelse många olika slags aktiviteter med varierande antal deltagare.
Föreningen har många olika kategorier av medlemmar: barnfamiljer, ensamstående, företagare,
studenter och pensionärer. Medlemmarna är såväl svenska som nederländska medborgare,
nyinflyttade eller sedan länge etablerade i det svenska samhället. Det har varit styrelsens
målsättning att arrangera så varierande medlemsaktiviteter som möjligt för att tillgodose de
olika önskemål och förväntningar som dessa olika kategorier kan ha. Under året har tio olika
medlemsaktiviteter genomförts.
STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019:
Den 21 februari 2019 hölls årsmöte i möteslokal på Bohusgatan 14, Göteborg. Totalt deltog
drygt 20 medlemmar (inklusive styrelse och revisorer) i årsmötet .
Styrelse för 2019 valdes för ett år med följande sammanställning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bert Benthem
Maartje Tel
Peter Ahlström
Erik Siebrands
Petra Schoones
Jan-Willem Boezelman

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)

Till revisorer valdes Alexander Gunnarsson (omval) och Kerstin Källberg (omval).
Till valberedning valdes Björn Tedeman (omval) och Birgitta Siebrands (omval).
Årsavgiften för 2019 är oförändrat med 150 kr för individuella medlemmar och 250 kr per
familj. En reducerad årsavgift, 75 kr, gäller för studenter som studerar minst 50%.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. Mötena har ägt rum i
mötesrum i biblioteket i Mölndal och Sjömanskyrkan i Göteborg. Från majmånad har
styrelsen träffats hemma hos en ledamot. Styrelsen har även kontinuerligt haft kontakt via
epost.

MEDLEMSAKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019:
Verksamhetsåret 2019 startade traditionsenligt med en nyårscocktail den 13 januari med 13-15
deltagare.
Årsmötet den 21 februari ägde rum i möteslokalen på Bohusgatan 14, Göteborg och i
anslutning höll Mathias Jansen en intressant föreläsning om sitt forskningsområde ”Life Cycle
Assessment during technology development” vid Chalmers.
I år firade föreningen i samarbete med Dutch Chamber”Koningsnacht” som ägde rum den 26
april i Amsterdammertje. Vår ordförande läste upp ett meddelande från ambassadören. De
traditionella snacks sponsrades av nederländska ambassaden i Stockholm. Sammanlagt deltog
fyrtio gäster.
Under 2019 anordnades 1-2 ”bruin café” kvällar för att umgås på ett informellt sätt i
Amsterdammertje, den sista torsdagen i månaden. På grund av bristande intresse och
konkurrerande aktiviteter dog detta initiativ ut under året.
Årets föreningsfest firades den 25 augusti vid kusten i Skintebo, där vi hade en tipspromenad,
lekte lekar, badade i havet och avslutade med en avslappnad BBQ. I år hade vi även en
informell baktävling samt en mini-loppis och bokbytarbbord. Totalt deltog 18 vuxna och 12
barn.
Den 21 september, även denna aktivitet under strålande väderförhållandena, anordnades en
guidad tur i Botaniska trädgården i Göteborg med biolog Åslög Dahl som guide. Under drygt
1.5 timma vandrade sälsskapet runt bland de olika avdelningar.
Den 3 oktober samlades föreningsmedlemmar på Het Amsterdammertje för att fira Leidens
ontzet med en traditionell måltid, totalt fjorton deltagare.Detta kombinerades med ett extra
medlemsmöte för att för andra gången behandla motionen angående stadgeändringen.
Den 10 november anordnades en lekträff i Slottsskogen för barn upp till 10 år och deras
föräldrar. Totalt deltog 10 familjer och stort intresse finns att anordna och delta i flera
lekträffar framöver.
Den 7 november häll Lars Blenwall en intressant föreläsning om Volvo och utvecklingen med
självkörande bilar. Det blev mycket diskussioner och frågor kring nytan, utvecklingstakt och
användning.
Den traditionella Sint Nicolaasfesten firades i december i Lindåsskolan i Billdal, tillsammans
med familjer som inte är medlemmar. Festen lockade 79 vuxna samt 79 kinderen, totalt 158
(2018: 163) deltagare.I år deltog 18 medlemsfamiljer, 25 familjer var inte medlem ännu.
Utvärdering har gjorts av organisationen och det är viktigt att få hjälp av frivilliga på själva
festen samt att avgiften sannolikt kan sänkas för medlemsfamiljer. 2019 var avgiften 80 SEK
för medlemmar och 100 SEK för icke-medlemmar.
Föreningen har en läsecirkel med ca tretton deltagare som träffas regelbundet.
Varje tisdag kl 18-20 är det drop-in-fika vid det nederländsktalande bordet på Språkcafeét.
STADGEÄNDRING:
En motion om förslag till stadgeändring behandlades på årsmötet den 21 februari 2019. För
ökad flexibilitet och större möjligheter för föreningen föreslog 2018 års styrelse att ändra §3.1
i stadgarna till följande text:
”Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som skall bestå av ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, samt två till maximalt fyra ordinarie
styrelsemedlemmar. Styrelsens sammanställning skall tydligt återspegla föreningens SvenskNederländska identitet.”

Motionen antogs enhälligt av årsmötet (20 medlemmar). Eftersom motionen antogs vid andra
omröstningen av medlemsmötet den 3 oktober (14 medlemmar) genomförs stadgeändringen
(se Stadgarna, § 6, https://svenedfor.se/dokument/Statuten/stadgar.pdf).
INFORMATION:
Informationen till medlemmarna förmedlas via epostutskick och webbsida. Medlemmar som
inte har epost eller internet får informationen per post (2019: 2 medlemmar; 2018: 3
medlemmar). Informationen till medlemmarna är alltid tvåspråkig. Föreningen har en
Facebookgrupp där medlemmar (2019: 356 medlemmar och 2018: 287 medlemmar) kan
kommunicera med varandra och andra. Ansvarig för Facebookgruppen är Bert Benthem.
Webmaster för föreningens webbplats (www.svenedfor.se) överlämnades under året från Emil
Blenwall till Maartje Tel. Vi tackar Emil för hans engagemang. Under 2019 besöktes
webbplatsen drygt 10.000 gånger med en genomsnittsbesöktid på 22 sekunder. Top fem
besökare kommer från följande länder: Förenta Staterna, Tyskland, Sverige (1200 unika
besök), Kina samt Nederländerna (495 unika besök).
MEDLEMMARNA:
Den 31 december 2019 omfattade medlemsförteckningen 87 medlemsfamiljer (2018: 87 och
2017: 78), varav 7 är icke-betalande hedersmedlemmar. Om man inkluderar alla
familjemedlemmar, så hade föreningen totalt 193 medlemmar (2018: 193 och 2017:198).
Den 31 december 2019 hade alla medlemmar/medlemsfamiljer betalat medlemsavgiften
(2018: 22 medlemmar/medlemsfamiljer hade inte betalat medlemsavgiften).
Under sommaren 2019 avled tyvärr vår hedersmedlem Ingmar Hasselgréen-Carl Philip von
Mannerstierna.
Under 2019 har 22 medlemmar/medlemsfamiljer avslutat sitt medlemskap (2018: 8 och 2017:
20). Föreningen har under året fått 14 (2018: 8 och 2017: 7) nya
medlemmar/medlemsfamiljer.
Göteborg, den 13 mars 2020

Styrelsen för 2019

__________________________
Bert Benthem
ordförande

__________________________
Peter Ahlström
kassör

__________________________
Maartje Tel
sekreterare

__________________________
Erik Siebrands
ledamot

__________________________
Petra Schoones

__________________________
Jan-Willem Boezelman

ledamot

ledamot

