
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta 2012-03-19 i
Fattigstugan.

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

§ 1 Öppnande/dagordning

Ordföranden hälsade välkommen till den nya styrelsens första sammanträde, ett
särskilt välkommen till de som är nya. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Alf Karlsson och till protokolljusterare Lars Ladell.

§ 3 Styrelsens konstituering

Till vice ordförande utsågs Arne Karlsson.
Ledamöterna turas om att föra protokoll vid styrelsemöten.
Till firmatecknare utsågs Sture Lahrin och Alf Karlsson, var för sig.
Till att teckna föreningens bankkonton utsågs Sture Lahrin, 441008-5619, och
Alf Karlsson, 390710-2135, var för sig.
Kassören Alf Karlsson tecknar avtal gällande mail och hemsida.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4 Protokoll från styrelsemöte 12 02 28

Protokollet godkändes.

§ 5 Arbetsfrågor

A. infomail vidarebefordras till alla styrelsemedlemmar och Birgitta Alinder.

B. Lars ansvarar för föreningens hemsida och kollar om det går att göra en
medlemssida med inloggning

C: Alf är huvudansvarig för att brevlådan töms men andra kan kolla då och då.

§ 6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporter att dagsläget är -4090 kr. (bil 1).
48 medlemmar har betalt årsavgiften.

§ 7 Skrivelser

A. Birgitta Alinder angående deltagande i generalförsamlingar (bil 2)

B. Vi har ännu inte fått svar på vår skrivelse om riktlinjer för värdskap i kyrkan.



C. Vreta besök om trygghetsvandringar. Föreningen ställer inte upp. Vi tar upp det på
föreningsmöte så att medlemmarna får veta att det kommer att arrangeras. (bil 3)

D. Uppstartsmöte för firande av Brask 2013. Beslutades att föreningen ska delta i
firandet. Sture representerar föreningen vid upptaktsmötet. (bil 4)

E. Visit Östergötland bekräftelse på anmälan till Östgötadagarna.

§ 8. Rapporter

A. Föreningsmöten: Det har varit välbesökta möten under våren. Ett tack till Birgitta
Alinder för väl genomförd guideutbildning. Lars Olofsson har inspirerat oss vid två
tillfällen i framförandets konst.

B. Föreningsmässan i Folkets Park blev inställd.

C. Årsmötet genomfördes med ca 20 medlemmar närvarande.

D. Guideverksamheten: Det är några besök inbokade. Tisdagsguidningarna startar
efter midsommar.

E. Skrivargruppen arbetar vidare med 1162. Ska vara klara till påsk.

F. Trädgårdsgruppen är igång med planering, ska rapportera vid ett föreningsmöte i
vår.

G. Les Six är igång (bil 5).

§ 9 Fråga väckt vid årsmötet

Förslag att styrelsen får i uppdrag att utse kontaktperson för Cisterciensiska
nätverket. Även andra poster inom föreningen, t.ex. hemsideansvaret, kan hanteras
på samma sätt. Frågan ska diskuteras vidare vid senare styrelsemöte innan beslut
fattas

§ 10 Kommande program

A. Vi diskuterade kommande föreningsmöten.

B: Besök från Nydala, Birgitta Alinder guidar och om så önskas kommer någon mer
från styrelsen att närvara. Eftersom besökarna vill ha med eget fika ska vi inte
servera någonting.

C. Klosterdagen 27/5. Vi har ett program 17.00.i klosterruinen. Kl. 18.30 blir det
Vesper i kyrkan.

D. Skolverksamhet. Under tiden 7/5-15/5 kommer femteklassare från skolorna i Vreta
klosterområdet att besöka kyrkan. Föreningen svarar för 2 stationer, bygge och örter.

E. Sensommarutflykt. Vi talar med Birgitta Davies om hon kan vara reseledare.



F. Guideverksamheten: se § 8 D.

G Östgötadagarna: Vi guidar gratis under lördagen kl. 12.00 och 14.00.
Kyrkan öppen 11-16. Det kommer att finnas bokbord.

§ 11 Övrigt

A. Vreta Turism: Sture går på årsmötet. Lars kollar upp våra uppgifter på deras
hemsida.

B. Höstens program kommer vi att behandla på nästa möte.

C. Föreningens medlemsutveckling sparar vi till ett kommande möte.

§ 12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 8/5 kl. 19.00 i Fattigstugan. Arne fikaansvarig.

§ 13 Avslutning

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

Vid protokollet Justeras

Alf Karlsson Lars Ladell Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


