
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2015 06 15

Närvarande: Sture Lahrin, Margareta Risarp, Lars Ladell,  Arne Karlsson, Maj Thulin,
                        Anders Ekström

§ 81 Öppnande/Dagordning
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes med några tillägg.

§ 82 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Maj valdes till sekreterare och Lasse till justeringsperson.

§ 83 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 84 Ekonomisk rapport inkl aktuellt medlemsläge
Resultat- och balansrapporterna kommenterades. Bilaga 1
7000:- har inkommit för undersökningen av Stenkilska gravkoret.

             Prenumerationskostnad för bokföringsprogrammet har just kommit.
 Räkning för elen gick på 1 900 kronor.
 Medlemsläget är glädjande – 63 betalande. Ett målmedvetet arbete ligger bakom. Sture har

             sänt meddelande till icke betalande och påpekat att de inte fått senaste medlemsutskicket på
         grund av utebliven inbetalning av medlemsavgiften.

Margareta har sänt ett brev till 20 personer och påmint om inbetalning. Nu kvarstår endast
             två icke-betalande. Sture ringer dem för påminnelse.

§ 85 Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa

A.  Rapport från vårutflykt till Stockholm
      Resan ägde rum 28.5. Fyra personer deltog:  Lasse,  Arne, Märta och Sture.

                  Utflykten var intressant och trevlig.
      Föreningen fick häftet ”I solitärens skugga. Nyttobyggnadens kreativa restaurering”.
      Författarna kommer gärna och redovisar projektet. Församlingen ansvarar för detta.

B.  Rapport från våravslutningen 3 juni
      Kyrkogårdsvandring med Arne Karlsson. Tio personer deltog. Vädret var inte det  bästa.

                  Deltagarna var positiva.

C.  Rapport om blivande klosterförening i Varnhem
      En vänförening ska bildas i Varnhem. Helena Hagberg-Aurell vill gärna ha dokument

                  och dylikt som stöd i uppbyggnadsarbetet. Sture har sänt föreningens stadgar,
                  verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och informerat hur ekonomin är baserad.

D.  Rapport om artikel om Vreta i nättidningen ”The Local”
      En journalist och en person från Visit Östergötland har skrivit en intressant artikel om

                  Vreta.
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E.  Inbjudan till symposium i Polen
     Symposiet äger rum sista helgen i september. Inbjudan har gått ut till medlemmarna

                 genom Birgitta Alinder.

F.  Församlingens verksamhet för 5-åringar i förskolan
     Sture deltog från föreningen. Eleverna besökte stenhuset och kyrkan.

G. Nunnedräkt
                 En nunnedräkt har skänkts till klosterföreningen i Sko. Fraktkostnaderna står Sko för.

§ 86 Guidning 2015

A.  Guidemötet den 26 maj
      Anda guidemötet ägde rum 26 maj. Sex deltagare deltog och guidade för varandra.
      Mötet var givande.

B.  Årets guideverksamhet
     Medlemmar i Franciskanerordern, ett privat sällskap och 74 studenter har bokat guidning.
     Studenterna kommer i två bussar och har beställt en kvarts guidning.
     Den första kyrkogårdsguidningen med Arne Karlsson arrangeras 17.6.
     Onsdagsguidningarna börjar 24.6.
     Guidebokningarna fungerar bra tack vare Märta.

C.  Guidning i historiska miljöer.
                 David Ludvigsson har dokumenterat guidning i historiska miljöer. Under våren

-16 skulle han kunna presentera materialet för föreningen. Sture kontaktar honom.

§ 87 Frågan om representation på förbundets generalförsamling i Clairvaux
Anna Maria Lilljebjörn deltar i Clairvaux som representant för föreningen. Hon kommer

            att hålla ett föredrag om resan på ett föreningsmöte.

§ 88 Medverkan på Östgötadagarna och dramaverksamheten i övrigt
Föreningen bjuder på dramatiserade vandringar under Östgötadagarna. Alf håller i det

            praktiska.
            Helena Söderberg, Lars Ekenger och Lena Olsson arbetar med nästa års drama-
           produktion. Temat är starka kvinnor i historien.

Beslut: Produkten är föreningens egendom.

§ 89 Stenkilska gravkoret – Dagsläget och fortsatt agerande
En föreningskväll angående resultatet från förstudien blev inte av under våren på grund av
svårigheter att få till ett datum för mötet. Det kan bli ett föreningsmöte under hösten.
Ett forskarmöte är inbokad 19.8 med Statens historiska museer, Östergötlands museum och
Slotts- och domkyrkomuséet.
En åldersbestämning av ben från Stenkilska gravkoret är önskvärd. Benen finns nu i Lund.
Markus Lindberg söker själv medel för detta.

§ 90 Planering av klosterdagen 2015
Medlemmar ur föreningen medverkar i högmässan 13.9. Det blir även en dramatiserad

   vandring. Karin Alinders kör Young Voices kanske kan delta. Sture tar kontakt med
            Elisabeth Land om inslaget. 2



§ 91 Trädgårds- och stugfrågor

A.   Rapport från trädgårdsgruppen
       Två möten har hållits under våren. Under en arbetskväll onsdag 10.6 färdigställdes

                   skyltar. De vackra skylthållarna är tillverkade av Arne. En brevlåda för broschyrer är
                   uppsatt. Portalen restes. En överliggare  med inskription ska tillverkas. Förslag på
                   namn: Kyrkans örtagård. Maggan tar kontakt med Per Ove Joelsson, om han kan åta sig
                   arbetet.

       Två nya perenner är planterade, åbrådd och en birgittaros = äppelros. Två krukor med
       kummin och fänkål finns på plats.

                   Enligt de arkitekter, som arbetat med stenhuset, finns utrymme för en örtagård i dess
                   närheten.

  B. Leif Beling har åtagit sig gräsklippning vid  Fattigstugan. Anders skickar ut ett
                  skötselschema för växterna och styrelsens medlemmar och andra får turas om med
                  under sommaren.

§ 92 Bok-och skriftfrågor
A.  Skriften Klosterliv i Vreta - Beslut i frågan om tryckning
      En råtext är framtagen. En del justeringar har gjorts. Bulle kommer att redigera texten.

Beslut: Till tryck nästa vecka. 400 ex trycks upp.
                  Häftet blir då förhoppningsvis klart till bokmässan i höst.

      Föreningens kostnad beräknas till 6 000 kronor. Förslag på att skriften ska kosta 30
                  kronor. De äldre exemplaren går till återvinning.

      Från Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse har föreningens ansökan beviljats med
      10 500 kronor. Bilaga 2
      Kommittén tackas för gott arbete.

B.  Ev inköp av boken ”501 svenska platser”
      Inget inköp till föreningens bibliotek.

C.  Paul Reinickes arbetspapper mm
      Paul har överlämnat arbetspapper, kopior och annat material till klosterföreningen.
      En samlingspärm med hans papper finns i föreningens bibliotek.
      Ett tack till Paul för gåvan.

§ 93 Höstens program

A.  Medverkan i planeringsmöte 23 juni inom Vretaklosterbygdens föreläsningsförening
      Sture deltar på mötet. Kanske föreningen kan bidra med något om Stenkilska gravkoret?

B.  Föreningsmöten
      Förslag på medlemsaktiviteter: redovisning Stenkilska gravkoret, deltagande i Clairvaux,

                  höststädning, guidekurs för nybörjare; i vår Guidningar till historiska platser.

§ 94 Informationsfrågor

A.  Eventuella uppdateringar på hemsidan
      Medlemsförteckning in på hemsidan.
      Funderingar kring hur mycket material som ska sparas i pappersform. Räcker

                  elektroniskt sparande i vissa fall? 3



B.  Informationsblad om program resp förening
     Föreningens information för 2014 stämmer även i år. Anders har några nya bilder.
     Uppdateras med föreningens program.

C.  Nästa medlemsutskick – innehåll och tidpunkt
      Nästa medlemsutskick kommer efter semesterperioden.

D.  Annonsering
                 Ingen annonsering i ”Äntligen sommar!”

§ 95 Genomgång av åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig

§2013/94D Trädgården på
hemsidan

Anders

§2014/95A Facebook Styrelsen

§2015/86C Guidning i historiska
miljöer

Sture

§ 96 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.

§ 97 Nästa möte
2015-08-31 kl 18.30. Anders ansvarar för fikat.

§ 98 Avslutning
Sture tackade Lasse för gott fika, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeringsperson     Ordförande

Maj Thulin Lars Ladell     Sture Lahrin
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