
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta 2012-10-22
i Fattigstugan.

Närvarande: Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöter Maj Thulin,
Arne Karlsson, Lars Ladell och Anders Ekström.

§ 73 Öppnande/dagordning

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 74 Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Alf Karlsson och till protokolljusterare Maj Thulin.

§ 75 Protokoll från styrelsemöte 12 09 19

Protokollet godkändes.

§ 76 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterar att årets inkomster hitintills är 25 439: - och utgifter 20 406,86
Bil1

62 medlemmar har betalt årsavgiften.

Beslutades att: om någon ny kommer sista kvartalet skall avgiften gälla kommande
år.

§ 77 Skrivelser

Behandlas i berörda punkter

§ 8. Rapporter

A. Sture rapporterade från symposiet i Tyskland. Ca 25 deltagare. Sture visade
panoramabilderna på hemsidan. Redovisning kommer att ske i samarbete
med Askeby.

B. Maj rapporterade från arbetet med årskurs 3 i Vreta klosters rektorsområde.
Hon och Inga Mörk har haft 7 klasser med ca 150 barn. Det har varit givande.

§ 79 Besöksverksamhet

A. Vi har haft ett möte med guider, värdar och sångare. Vi var 19 st. och det
diskuterades vad som varit och hur vi går vidare. Vi bjöd på fika som kostade
22: - per person.

B. Märta har varit på ett guidemöte för guider i Linköpings kommun. Det kommer
att bli fler möten.



C. Sture rapporterade från möte med Nätverket om utveckling kring Göta kanal.
Det är viktigt att vara med för att utvidga kontaktnätet.

D. Vreta Kloster Turism ansöker hos kommunen om arrangemangstöd för att
hjälpa till med gemensam marknadsföring av olika arrangemang. Sture har
skickat över våra planer för 2013. Bil 2

E. Behov av guider och guideutbildningar diskuterades. Vi behöver guider på
flera språk. Sture pratar med Norman Davis. Vi diskuterade även om hur vi
skulle kunna betala ersättningar till guider.

F. Prissättning säsongen 2013:
Vi beslutar att: Guidning kostar 40: - per person. Vid gruppbokning minst 500: -

§ 80 Kommande program

      A. Städdag 10/11 med korvgrillning

      B: Föreningsmöten 24/11 inställt, 7/11 Tema Brask, 21/11 Kväll med Les six i
fattigstugan. 5/12 Höstavslutning med fika, Bernt Carlsson och Inger Jacobsson
underhåller.

§ 81 Trädgårdsfrågor

Maddonnalilelökar är inköpta och planterade. Material till hemsidan är på gång. Lars
och Alf har klippt syrenhäcken.

§ 82 Braskjubileet.

Vi diskuterade hur vi kan delta i braskjubileet. Alf kallar ihop en skrivargrupp för att få
till ett spel ”Brask i Vreta”.Premiär klosterdagen och sedan några fler speldagar under
försommaren. Sture skriver till församlingen för samplanering.

§ 83 Annan planering inför våren 2013.

A. Föreningsmöten. Vi diskuterade udda eller jämna veckor för våra
onsdagsträffar. Arne tittar efter material för ”Vreta efter reformationen” som
kan bli vårens tema. En föredragskväll om klosterträdgård och en kväll med
information om vår trädgård bör också ingå-

B. Årsmötet. Datum bestäms nästa möte.
C. Studiebesöket från Frankrike och Belgien i maj. Norman och Anna-Maria

guidar. Vi bjuder på guidningen.

§ 84 Forskningsprojekt.
Möte om Stekilska gravkoret den 8/11. Maria Vretemarks resa bekostas av
föreningen Klosterliv i Vreta. Sture har lämnat information till kyrkorådet.

§85 Informationsfrågor.



A. Hemsidan: På inloggningsskyddade del skapas ett elektroniskt arkiv för
material som ägs av föreningen. Bibliotekets böcker finns nu upplagda på
hemsidan.

B. Marknadsföring: Inför utlandsbesök kontakta massmedia. Reklam om
braskjubileet när vi har något att berätta.

C. Information till medlemmar via utskick och hemsidan.
D. Föreningens broschyrer. Det finns fortfarande ett antal både på tyska,

engelska och svenska. En redaktionsgrupp ska tillsättas som ser över
materialet inför nytryckning.        Bil 3

§ 86 Medlemsutveckling.

Frågan bordlades

§ 87 Böcker.

A. Beslutades inköpa bok om Dalby till biblioteket.
B. Pris för ”Kyrkor i Sverige” 100: -. Ska läggas ut på bokbordet. Vi har en bok

extra om sictercienser som vi säljer för 100: -.

§ 88 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 27/11 kl. 19.00 i Fattigstugan. Sture fikaansvarig.

§ 89 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat . Vi tackade
Anders för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Alf Karlsson Maj Tuhlin Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


