
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta.

Datum: 2013-01-09

Plats: Fattigstugan

Närvarande: Ordf. Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöterna
Anders Ekström, Arne Karlsson och Lars Ladell.

Före det egentliga styrelsemötet informerade Birgitta Alinder  om
besöket i maj av klosterföreningar inom det europeiska förbundet.

§ 108.          Öppnande/dagordning

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Den
föreslagna dagordningen godkändes med några små tillägg.

§ 109.          Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Arne Karlsson och till protokollsjusterare
Anders Ekström.

§ 110.          Protokoll

Protokoll från styrelsemötet 2012-11-27 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 111.         Ekonomisk rapport

Kassören Alf Karlsson redogjorde för det ekonomiska läget. Bilaga 1

§ 112.          Rapporter



A. Höstavslutningen den 5/12 var trevligt. Inger Jakobsson och Bernt
Karlsson underhöll. På grund av yrväder kom tyvärr ej så många.

§ 113.               Besöksverksamhet
A. Guidningarna 2013 diskuterades. Flera, som vill guida, vore
önskvärt. De, som känner sig osäkra, kan gärna gå med mera vana
guider.

B. Besöket av klosterföreningar i maj togs upp. Arbetsuppgifter
fördelades. Birgitta Alinder bokar kyrkan och kontaktar de, som vill
vara nunnor vid dessa tillfällen. Föreningen bjuder på kaffe.

C. Enkät från Visit Linköping. Märta Karlsson svarar på den.

§ 114.              Braskjubileet

A. Rapport från Alf. Sju scener blir det i det planerade spelet. En
berättare skall binda ihop scenerna.

B. Beslöts att ta 50 kr. i inträde. Lars skall tala med Britta Olinder om
Klosterdagen den 26/5.  Spelet ges även fredag den 31/5 kl. 19.00
och lördag 1/6 och söndag den 2/6 kl. 18.00. Högtalaranläggning får
vi låna av kyrkan.
Affischer skall göras och spridas för uppsättning.

C. För spelet behövs sex aktiva plus några statister.

D. Dräkter finns. Någon komplettering av  Braskdräkten  erfordras.

§ 115.                Trädgårds- och stugfrågor



Anders spånade om framtiden och kommande somrar. Anders gav
föreningen en fin bok: ” Trädgård till nytta och nöje.”
Tack Anders för boken.
Församlingen skall måla Fattigstugan i sommar.

§ 116.                 Planering inför våren 2013
A. Arne informerade om aktiviteter den 16/1 och 30/1 1500-1600
talen. Den 13/2 1700-1800 talen. Arne kopierar från böcker i ämnet.

B. Lars har varit i kontakt med en föredragshållare till den 10/4 vid
namn Ann Cathrine Bonnier. Alf fick i uppdrag att kontakta Sensus för
ev. bidrag.  Styrelsen tyckte det blev för dyrt. Eventuellt till hösten
ihop med Askeby och hållas i Linköping. Som ett alternativ till den
10/4 skulle enligt Lars Ladell kunna vara arkeolog Tom Carlsson RAÅ
som då kan tala om utgrävningarna vid Heda och andra platser i vår
närhet.

§ 117.                  Planering inför årsmötet den 13 mars

A. Alf kontaktar revisorerna för revision och tar fram protokoll.

B. Sture gör ett förslag till verksamhetsberättelse.

C. Alf gör ett utkast till budget.

D. Styrelsen beslutade att årsavgiften 2014 blir oförändrat 50 kr.

E. Kallelse enligt stadgarna.

F. Programpunkten på årsmötet är klart. Föreningen bjuder på kaffe.



§ 118.                   Stadgarna

Styrelsen ser ett behov av en större revidering av stadgarna.

§ 119.                   Forskningsprojekt- Stenkilska gravkoret

Sture informerade. Nytt möte den 31/1-2013.

§ 120.                   Bok- och biblioteksfrågor

A. Ny bok om cistercienserkloster. Vi avvaktar.

B. Lars har hittat en bok på nätet: ” När de döda vittnar.” av Carl M.
Fürst. Föreningen får köpa den för 30 kr. + frakt.
Tack Lars för detta.

§ 121.                    Medlemsfrågor

Alf visade ett förslag till medlemskort för 2013.  Beslutades att dela
ut detta till medlemmarna.

§ 122. Informationsfrågor

Sture rapporterade om brevet, som gick ut före jul.

§ 123.                     Övriga frågor

Arne hade före jul överlämnat en blomma till Barbro och Hans
Eriksson, Norra Lund, som tack för att föreningen fått låna deras



bänkar i somras.
Sture tackade för julblomman, som han fick av föreningen.

§ 124.                      Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 5/2 kl. 19.00 i Fattigstugan. Alf fikaansvarig.

§ 125.                      Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Tack Arne för gott fika.

Vid protokollet                             Justeras

Arne Karlsson                               Anders Ekström            Sture Lahrin

mötessekreterare                                                                 ordförande


