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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2012-05-08
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöter Maj Thulin,
Arne Karlsson, Lars Ladell och Anders Ekström.

§ 14. Öppnande/dagordning

Ordföranden hälsade välkommen till vårens andra sammanträde. Den föreslagna
dagordningen godkändes med tillägg 18 H - Östgötadagarna, 19 L – Guidematerial, 24 B –
Trädgård.

§ 15. Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Alf Karlsson.

§ 16. Protokoll från styrelsemöte 2012-03-19

Protokollet godkändes.

§ 17. Ekonomisk rapport

Alf redogjorde för förenings ekonomi. Ackumulerat resultat för verksamhetsåret är -5 316 kr.
(bilaga 1). 55 medlemmar har betalt årsavgiften.

§ 18. Skrivelser

A. Besök från Nydala 26/5. Föreningen bjuder på fika om så önskas. Sture ansvarar. Birgitta
Alinder håller kontakten med Nydala.

B. Inbjudan till Kanaldag 16/6. Föreningen deltar, kostnad 150 kr. Alf och Sture ansvarar.

C. Skrivelser angående guidning på andra språk än svenska. Bordläggs till nästa möte.

D. Förslag från Birgitta Alinder om föreningsmöte med tema cistercienser. Bordläggs till
nästa möte.

E. Inbjudan till klostersymposium i Vårfruberga 18 – 19 augusti. Bordläggs till nästa möte.

F. Sammanställning från det europeiska förbundets enkät. Bordläggs till nästa möte.
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G. Skrivelse från Birgitta Alinder om aviserad höjning av medlemsavgiften till det
europeiska förbundet och disposition av Fattigstugan för sortering av papper (efter 27/5).
Bordläggs till nästa möte.

H. Östgötadagarna. Alf deltar på upptaktsträff 18/6 eller 20/6.

§ 19. Rapporter

A. Föreningsmöten. Tre möte har hållits sedan förra styrelsemötet. Två möten med studier av
Fokus Vreta Kloster. Ett möte med trädgårdstema med ett uppskattat föredrag av Camilla
Bunne samt presentation av planerna för en egen trädgård i Vreta.

B. Problemen i föreningens förråd i tegelbruket är åtgärdade.

C. Sture rapporterade från uppstartsmöte för firande av Brask 2013.Från föreningen deltog
Sture ochch Birgitta Rustan deltog från föreningen.

D. Workshop Göta kanal den 18/4 i Norsholm blev inställd.

E. Föreningens PR-blad är framtaget i en ny version. Tryckt i 2000 exemplar. 1500 exemplar
till Vreta kloster turism. (bilaga 2).

F. Lars rapporterade om gjorda ändringar och uppdateringar på föreningens hemsida. Lars
och Anders arberar vidare med inloggning. Lars stöter på Vreta Turism om uppdatering av
deras hemsida.

G. Guideverksamheten: Tisdagsguidningarna är inte helt klara. Normalt inflöde av nya
guidningar. Alf har gjort affisch.

H. Trädgårdsgruppen: Allt som rör trädgården tas upp under övrigt.

I. Les six fortsätter med stor entusiasm sina studier av Ritus cisterciensis.

J. Kyrkans aktiviteter för 5-klassare har startat. Några av föreningens medlemmar deltar.

K. Sture rapporterade från kyrkans möte angående värdskap i Vreta klosters kyrka. Värdar
och guider måste själva ombesörja med öppning och stängning av kyrkan.

L. Guidematerial: Lars har gjort utkast till planscher med kortfattad guidehandledning för
kyrkan. Prov görs i sommar. Fler språk kan tas fram senare.

§ 20. Det europeiska förbundets medlemsbok

A. Priset för medlemsboken fastställdes till 150 kr i samråd med övriga klosterföreningar.

B. Birgitta Alinder och Norman Davis får var sin bok som tack för sina insatser.
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C. Beslutades att ge Vreta klosters församling en bok. Sture överlämnar den vid nästa
kyrkoråd.

D. Inga reservationer av böcker behöver göras för framtida gåvor eller andra ändamål.

E. Inga ytterligare försäljningskanaler behövs.

§ 21. Klosterdagen

A. Manuskriptet är klart. Namn ”Ett 850-års jubileum – Kung Karl Sverkersson bygger nytt i
Vreta”.

B. Beslutades att manuskriptet och rättigheterna till spelet tillhör föreningen.

C. Rollbesättning är klar. Några elever från Ljungs skola deltar.

D. Kläder, rekvisita, teknisk utrustning och publikplatser är i stort sett klart. Spelplats är
Klostergården med bänkar från Flistad. Församlingshemmet i Berg är bokat som alternativ
för regn.

E. Fyra repetitioner återstår.

F. Marknadsföring via affischer, Correns Idag-spalt och kyrkans annons samt via Sensus.
Beslutades att inte ha en egen annons. Kontakt ska tas med radio Östergötland.

G. Bokbord kommer att finnas.

§ 22. Kommande program

A. Vårens föreningsmöten (9/5 och 23/5) är planerade.

B. Östgötadagarna. Mer information kommer efter upptaktsträffen.

C. Sensommarutflykt. Bordläggs till nästa möte.

§ 23. Medlemsfrågor

A. Föreningens medlem Jan Rydbergh har gått bort. Jan hedrades med en tyst minut på
mötet. På nästa föreningsmöte ska också hållas en tyst minut.
Beslutades att föreningen inte gör något annat för bortgångna medlemmar.

B. Uppdatering gjordes av adress- och medlemsregistret. 15 medlemmar som inte betalt
avgift under de senaste åren anses ej längre vara medlemmar. Ytterligare några ska
påminnas ytterligare en gång. Alf skickar ut uppdaterad lista.
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C. Ev. ommöblering i Fattigstugan. Bordläggs till nästa möte.

D. Medlemsrekrytering. Bordläggs till nästa möte.

§ 24. Övrigt

A. Planering av höstens program. Bordläggs till nästa möte.

B. Trädgård. Anders redogjorde för planerna för en ört- och kryddgård vid Fattigstugan
(bilaga 3). Beslutades om en kostnadsram på 1000 kr för inköp av material och växter.
Ny gräsklippare. Inköp beslutat tidigare. Alf och Lars Tykosson ansvarar för inköp.

§ 25. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 18/6 kl. 19.00 i Fattigstugan. Maj fikaansvarig.

§ 26. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat .
Tack till Arne för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Anders Ekström Alf Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


