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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2012-11-27
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöter Maj Thulin,
Arne Karlsson, Lars Ladell och Anders Ekström.

Före det egentliga styrelsemötet hade styrelsen en diskussion med valberedningen (Margareta
Bengtsson och Arne Land) inför årsmötet 2013.

§ 90. Öppnande/dagordning

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg 99 E – Braskseminarium, 105 A –
Vretaträffen, 105 B – Informationstavla.

§ 91. Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Alf Karlsson.

§ 92. Protokoll från styrelsemöte 2012-10-22

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom.

§ 93. Ekonomisk rapport

Alf redogjorde för föreningens ekonomi. Ackumulerat resultat för verksamhetsåret är
3 463 kr. (bilaga 1). Disponibelt kapital ca 75 000 kr. Inga nya medlemmar sedan förra mötet.
Total har 62 medlemmar betalt årsavgiften.

§ 94. Skrivelser

Behandlas i berörda punkter. Denna punkt kan utgå i kommande dagordningar.

§ 95. Rapporter

A. Föreningsmöten. Två möten har hållits sedan förra styrelsemötet. Del III av studier av
Brask 7/11 samt kväll med Les Six 21/11. Kvällen med Les Six arrangerades tillsammans
med Askeby och var mycket uppskattad. Ett stort tack till deltagarna i Les Six.
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§ 96. Besöksverksamhet

A. Märta Karlsson har varit på ytterligare guidemöte anordnat av kommunen.

B. Nästa workshop med Nätverket om utveckling kring Göta kanal är uppskjuten till början
på nästa år.

C. Ingen ny information från Vreta Turism.

D. Behov av guider och guideutbildning diskuterades. Sture har pratat med Norman Davis
som är villig att delta i utbildning av guider för guidning på engelska.

§ 97. Återstående program under året

A. Endast Höstavslutningen den 5/12 återstår. Föreningen bjuder på fika som inleder mötet.
Därefter underhållning och information om vårens program.

§ 98. Trädgårds- och stugfrågor

A. Cirka 10 personer deltog på städdagen. Lars och Kerstin Tykesson hade ordnat med korv
och glögg.

B. Föreningen har fått en gobeläng i gåva av Ewy Svensson som är uppsatt i trappan. Sture
har skickat tackkort. Ewy har arbetat som barnflicka till vaktmästare som bott i
Fattigstugan.

§ 99. Planering Braskjubiléet

A. Alf informerade om skrivargruppens arbete. 10 – 12 skådespelare. Bänkar behöver lånas
från Flistad. Ljudanläggning går att låna från församlingen.
Arne överlämnar en julblomma som tack för lån av bänkar till årets spel.

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

C. Spelet kommer att heta ”Biskop Brask och Vreta”

D. Fyra föreställningar är planerade. Klosterdagen 26/5, fredag 31/5, lördag 1/6 samt söndag
2/6. Entréavgift 50 kr. Sture lämnar information till jubileumsorganisationen och till
kommunens På Gång.

E. Flera medlemmar från föreningen deltog i Braskmöte i Linköping 24/11. Många
intressanta föredrag.



2012-12-11 3(4)

§ 100. Planering inför våren

A. Beslutades att fortsätta med möten på udda veckor. Start 16/1.
Utkast till program:
16/1 – Uppstart och introduktion till studie av tiden efter reformationen
30/1 – 1500- och 1600-talet
13/2 – 1700- och 1800-talet
27/2 – ”Hur vanligt folk hade det under klostertiden” Kerstin Tykesson
13/3 – Årsmöte
10/4 – Föredrag. Lars undersöker.
24/4 – Kalkstensbrottsvandring ev också trädgårdsinfo
  8/5 – Trädgårdskväll och avslutning med grillning
Vårutflykt till Lids kyrka.
Höstutflykt till Ven och Tycho Brahes trädgård. Eventuellt med buss.
Besök från vänföreningar i Frankrike och Belgien troligen vecka 18 och 19 i maj.

B. Årsmöte 13/3 kl 18:30 Stefansgården. Program: Öppen repetition med teaterpjäs
”Meningen med föreningen” ca 1 h, Fika, Årsmötesförhandling.

C. Klosterdag 26/5. Inget program förutom spelet är klart.

§ 101. Forskningsprojekt – Stenkilska gravkoret

A. Sture rapporterade från mötet 8/11.

B. Information och diskussion på föreningsmötet 16/1. Styrelsen diskuterade kommande
möten och finansiering av planering. Sture deltar i planering för kommande möte och
undersöker möjlighet till ekonomiska bidrag.

§ 102. Informationsfrågor

A. Styrelsen diskuterade användningen av den inloggningsskyddade delen av hemsidan.

B. Marknadsföring. Sture lämnar bidrag till På Gång om spelet i vår.

C. Medlemsinformation. Sture skickar ut information till alla medlemmar om kommande
program och påminnelse om medlemsavgift. Alf visade exempel på medlemskort.
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§ 103. Föreningens bokföring

Styrelsen beslutade att om kommande kassör så önskar kan bokföringen skötas av person
utanför styrelsen. Alf är villig att göra det kommande verksamhetsår.

§ 104. Medlemsutveckling

Styrelsen diskuterade hur föreningen kan få fler medlemmar.

§ 105. Övriga frågor

A. Föreningen kommer att delta på Vretaträffen 25/4 2013.

B. Kyrkofullmäktige har beviljat 3000 kr i nästa års budget för ny informationstavla. Lasse
kontaktar berörda parter.

§ 106. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 9/1 kl. 19.00 i Fattigstugan. Arne fikaansvarig.

§ 107. Avslutning

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

Vid protokollet Justeras

Anders Ekström Alf Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


