Månadsmöte den 1 december 2021, kl. 17.30 – ca 21.00

Avslutning och firande av föreningens 55 års jubileum
på Hotel Quality the Mill
Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.
Ordförande Michael hälsar oss välkomna till årets avslutning och föreningens 55-års jubileum.
Konferensansvarig Elin Ingvarsson hälsar oss varmt välkomna till Quality the Mill som är ett av
Choice Hotels senaste tillskott i Malmö.

Vi börjar med ett glas bubbel och lite goda snacks och därefter går vi, tillsammans med Elin, på
en guidad tur runt i hotellet.
Hotellet öppnade 2019 och har fokus på mindre
mötesrum. Det största rummet kan ta upp till 45
personer i biosittning, men flest mötesrum finns i
storleken för max 20 personer och därutöver
finns även några mindre styrelserum.

Hotellet har 224 hotellrum och vi bekantar oss med ett av de större rummen men även med sviten där
nog flera av oss gärna hade stannat lite längre. Ingen trängsel här, inte ens i badrummet….

Efter avslutad guidning passar ordförande Michael på att tacka Elin och Quality The Mill för en
trevlig visning och överlämnar en UNICEF-gåva med två skolpaket som innebär att två flickor får
möjlighet att gå i skolan.

Vi sätter oss därefter till bords, men innan måltiden inleder vice ordförande Ingela
S med en härlig tillbakablick från när föreningen höll sitt första möte den 29
januari 1966 i det som då kallades Sekreterarnas klubb i Malmö. Och läste ur
verksamhetsberättelsen om hur klubben startade på initiativ av Stockholmssekreterarna. Syftet med klubben var att ha trevligt tillsammans och njuta av
samvaron med likasinnade och utvidga sitt vetande inom teater, konst och
litteratur utan att allt för ofta gräva ner sig i sitt dagliga värvs problem. Ett av
mötena var således en musikalisk-lyrisk afton hos någon med god högtalarinstallation men kunde
även vara mer seriösa inslag från andra människors arbetsfält såsom besök på Sydkraft. En fråga som
också fanns på agendan var huruvida man skulle kunna få fler medlemmar till klubben och den är
även aktuell idag så vi kommer att skicka ut särskilt mejl till alla medlemmar.
Efter denna inspirerande inledning intar vi citronbakad torsk med jordärtskocka, baconcrisp, frasig
grönkål, mandelpotatismos och rödvinssmörsås
Därefter tar Heléne till orda denna afton med att läsa ur protokollet från ett möte i
mars 1968 då Monica bjudit in till musikalisk träff. Det bjöds på sandwichtårtor,
sherry, småkakor och kaffe och till detta lyssnades på musik från grammofon med
intelligent tilltugg.

Vi fortsätter vår kulinariska matresa för gom och
lekamen med en dessert på vinteräpple med
sockerstekt kavring och vaniljsås.

Ingela S. tar åter till orda och redogör för den logotyp-tävling som hållits under hösten med
anledning av att vi bytt namn på föreningen till Chefssekreterarna i Skåne. Till tävlingen skickades
11 bidrag in och styrelsen fick anonymt presenterat samtliga bidrag på senaste styrelsemötet.
Därefter röstade var och en och alla var rörande överens om vilket bidrag som var bäst. Styrelsens
motivering: Stilren, vacker och kanske kan man skymta ett C och S, som i CS (Chefssekreterarna).
Och vinnaren är – Eva Borg!!!!!!

Och så var det även dags att avtacka Karin Lennartsson
med en vacker blomsterbukett för sina många år som
medlem i Chefssekreterarna och Karin tackar föreningen
för alla trevliga möten och påminner oss om vikten av att
förbereda sig inför att gå i pension och ha lite aktiviteter i
beredskap.
Slutligen tackar Michael alla för året som gått och
önskar en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Vid noteringarna
Kristina Sjöö
Sekreterare

Deltagarförteckning - Månadsmöte den 1 december - avslutning
samt 55 års jubileum på Hotel Quality the Mill
Närvarande medlemmar:
Namn
Cecilia Schiött
Cecilia White
Eva Borg
Eva von Quitzow
Helène Sjöström
Helene Rosdahl
Ingbritt Bjarnevik
Ingela Jönhede
Ingela Sterckx
Josefine Härngren
Karin Ivars
Karin Lennartsson
Karin Senneby
Kristina Sjöö
Lisbeth Klingborg
Maria Johansson
Marie-Louise Strömberg
Marita Andersson
Michael Adams
Petra Montan
Susanne Hertzberg
Värd:
Gäster:
Annika Skantz

Företag
Treano
Berendsen Textil AB
Alfa Laval Corporate AB
Sysav
Tetra Pak Technical Service AB
Öresundskonsortiet
Fastighetsägarna Syd
E.ON Energidistribution AB
E.ON Energidistribution AB
Region Skåne
E.ON Sverige AB
Sandvik
Malmö stad
Tetra Pak Packaging Solutions AB
Skanska Sverige AB
Orkla Foods Sverige
Orkla Foods Sverige
Axis Communications AB
Innovation Skåne AB
Quality the Mill
Malmö stad

