
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen klosterliv i Vreta

Tid: 2014 02 25 i Fattigstugan

Närvarande: Sture Lahrin, Maj Thulin, Lars Ladell, Anders Ekström
Karin Johansson, delvis Arne Karlsson.

§ 18 Öppnande och dagordning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.

§ 19 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare utsågs Karin Johansson och till
mötesjusterare Lars Ladell.

§ 20 Föregående protokoll
Godkännandet av föregående protokoll från 2014 01 22  skjuts upp
till nästa möte pga. miss i utskick.

§ 21 Ekonomisk rapport
Ekonomiska rapporten godkännes och läggs till handlingarna.
Se bilaga.

§ 22 Rapporter
A. Föreningsmötena den 29/1 och 12/2 har hållits enligt planerna.
Den 29/1 berättade Lars Ladell om medeltida brev och gamla
bibeln.
Den 12/2 gicks kap 5 i boken Aplagårdar och klosterliljor igenom.
B. Gruppen från Herkenrode som var på besök i maj 2013 har gjort
en film om besöket. Birgitta Alinder har förmedlat länken till
föreningens medlemmar. Lars Ladell ombesörjer att denna sparas
på en CD.

§ 23 Besöksfrågor
A. På föreningsmötet den 9/4 kommer Birgitta Alinder att ha en
genomgång  med guider och värdar inför kommande säsong.
Birgitta Alinder har skickat ut ett förslag på vad kvällen ska
innehålla till föreningens medlemmar.
4 bokningar av guidningar är redan gjorda i maj månad.
B. Upplevelsevandringar.
Margareta Bengtsson, Alf Karlsson och
Lars Ekenger har skrivit ett manuskript till säsongens
upplevelsevandringar.
På klosterdagen den 24/8 är det lämpligt att genomföra
upplevelsevandringarna.
C. Årets Östgötadagar kommer att genomföras den 6-7/9.
Start vid Vreta Kluster på lördagen . Årets tema är mat.
Vi beslutar att föreningen ska deltaga. Alf Karlsson ansvarar för
dagarna. Förslag på öppettider är lördag: efter invigningen på
Vreta Kluster - 17.00 och söndag: efter högmässan 13.00 - 17.00.



Upplevelsevandringar båda dagarna.
Sture Lahrin anmäler föreningen. Kostnaden för deltagandet
 är 400 kr.

§ 24 Stadgerevision
Inga ytterligare synpunkter har inkommit.
Anders Ekström ansvarar för redovisningen av och röstningen på
de nya stadgarna på föreningsmötet den 26/2.

§ 25 Stug- och trädgårdsfrågor
Syrenhäcken är nerklippt vid Fattigstugan.
Ingen utökning av trädgården nu utan Anders Ekström föreslår att
en arbetsgrupp bildas för att påbörja arbetet med en trädgård
närmare ruinen.
Skyltar behöver göras till den befintliga trädgården.

§ 26 Förberedelser inför årsmötet den 12 mars
A. Eva Ringborg kommer och berättar om sitt arbete på museet.
Karin Johansson inhandlar det som behövs till förtäringen.
Styrelsen ses i Fattigstugan kl 18.00.
B. Redovisning och revision skickas ut till medlemmarna innan
årsmötet.
C. Verksamhetsberättelsen justerades med tillägget att det var
öppet hus i Fattigstugan och trädgården efter två visningar.
Verksamhetsberättelsen skickas ut till medlemmarna innan
årsmötet.
D. Verksamhetsplanen för 2014 kompletteras med att arbetet med
en trädgård närmare ruinen bör startas och att skyltar bör sättas
upp vid nuvarande trädgård.
Verksamhetsplanen skickas ut till medlemmarna innan årsmötet.
E. Budget för 2014 skickas ut innan årsmötet.
F. Förslag på bemanning till styrelse finns men det saknas en
kassör.

§ 27 Stenkilska gravkoret
Sture Lahrin har varit i kontakt med Markus Lindberg. Han väntar
på material från ATA. Markus Lindberg ska titta på annat relevant
material i samband med en resa till Stockholm. Därefter kan
arbetet påbörjas.

§ 28 Generalförsamling/årsmöte i Clairefontaine i Belgien 26-28
april
Inbjudan till detta har kommit och delgivits alla
föreningsmedlemmar.
Medlemmar som vill åka får göra det på egen bekostnad. Sture
Lahrin stämmer av med Askeby klosterförening om någon ska åka
därifrån.



§ 29 Planering för 2014
A. Programmet till vårens föreningsmöten är klara och utskickade.
Till mötet den 26/3 "Utbildning till munk" inbjudes Askeby
klosterförening. Sture Lahrin skickar inbjudan.
B. Guidningen i Vadstena vid vårutflykten kostar 900 kr samt
50 kr per deltagare. Föreningen betalar 900 kr och respektive
deltagare 50 kr var. Sture Lahrin kontaktar Markus Lindberg om
det är möjligt att få en guidning även utomhus bland ruiner och
trädgårdar.
C. Ny städdag måste bestämmas pga. att det är andra aktiviteter
kring kyrkan  den 26/4. Ny dag blir den 12/4.
D. Årets Klosterdag blir den 24 augusti. Britta Olinder är vidtalad.
Upplevelsevandringar kommer att genomföras.
E. Höstens föreningsmöten diskuteras på kommande styrelsemöten
och på föreningsmöten.

§ 30 Bibliotek och arkivfrågor
Anders Ekström köper in ett exemplar av vardera Ursings Flora
och Hansson Köksträdgårdens historia.

§ 31 Informationsfrågor
A. Skriften "Klosterliv i Vreta" ska omarbetas.
Arbetsgruppen som ska arbeta med detta är:
Lars Ladell, sammankallande, Birgitta Alinder och Arne Karlsson.
B. Sture Lahrin har blivit ombedd att skriva en artikel i
Kyrkbacken om arbetet med Stenkilska gravkkoret.
I anslutning till denna artikel kommer föreningen och dess
verksamhet att presenteras.
C. Det har kommit ett förslag från Birgitta Alinder att
medlemslistan ska distribueras till samtliga medlemmar.
Ur sekretesssynpunkt(personuppgiftslagen) går inte detta, om lista
efterfrågas kan en lista med enbart namn sammanställas.
Lars Ladell kontaktar Birgitta Alinder.
D. Arne Land har plockat fram bilder från Braskspelet som
ska läggas ut på hemsidan.
E. Nästa medlemsutskick skickas ut efter föreningsmötet den 25/2.
Det ska innehålla inbjudan till årsmötet och alla
årsmöteshandlingar.



§ 32 Genomgång av åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/91C Guidehögtalare Sture
§2013/94C Trädgårdsportal Anders
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2013/95B Skolverksamheten på hemsidan Sture
§2013/114B Stenkilska gravkoret på hemsidan Sture
§21014/22B Film från Herkenrode sparas på CD Lars
§2014/31D Bilder från Braskspelet till hemsidan Sture
§2014/31A "Klosterliv i Vreta" Lars

§ 33 Övriga frågor
Arne Karlsson köper in ett oljebaserat elelement för uppvärmning
av biblioteket i Fattigstugan. De gamla elementen ska tas bort.

§ 34 Nästa möte bestäms vid årsmötet av den nya styrelsen.
Eventuella motioner till årsmötet behandlas av styrelsen via mail
och/eller telefon.

§ 35 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat. Tack till Karin för fika.

Vid protokollet Justeras

Karin Johansson Lars Ladell Sture Lahrin
Ordförande


