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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2013-03-18
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Sture Lahrin, Maj Thulin, Karin Johansson, Arne Karlsson, Lars Ladell och
Anders Ekström
Adjungerad: Alf Karlsson § 1 - § 7, § 10, § 11 D

§ 1. Öppnande/Adjungering/Dagordning

Ordföranden hälsade välkommen till den nya styrelsens första sammanträde, ett särskilt
välkommen till Karin.
Beslutades att adjungera Alf Karlsson till mötet.
Den föreslagna dagordningen godkändes med ändring att punkt 3 delas så att Föreningens
firmatecknare och Tecknande av föreningskonton blir ny punkt 4 och att de följande
punkterna numreras om, samt tillägg till punkt 14 - Övriga frågor; A - Nunnedocka,
B – Vretaträffen, C – Informationsblad.

§ 2. Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Maj Thulin.

§ 3. Konstituering av styrelsen

Till vice ordförande utsågs Arne Karlsson.
Beslutades att ledamöterna turas om att föra protokoll vid styrelsemöten.
Beslutades att kassören Karin Johansson tecknar avtal gällande mail och hemsida.
Beslutades att Alf Karlsson sköter föreningens bokföring samt in- och utbetalningar.
Kassören Karin Johansson ansvarar för föreningens nycklar.
Alf Karlsson fortsätter som kontaktperson mot Sensus under vårterminen.

§ 4. Föreningens tecknande

Till firmatecknare utsågs Sture Lahrin och Karin Johansson, var för sig.
Till att teckna föreningens bankkonton utsågs Sture Lahrin - 441008-5619,
Karin Johansson - 510926-2088 och Alf Karlsson - 390710-2135, var för sig.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 5. Protokoll från styrelsemöte 2013-03-06

Protokollet godkändes.

§ 6. Arbetsfrågor

A. Informationsmail vidarebefordras till alla styrelsemedlemmar samt Birgitta Alinder och
Märta Karlsson.

B. Lars ansvarar för föreningens hemsida.

C. Övriga uppdrag; Lars Tykesson – stugvärd, Brigitta Alinder – kontaktperson
internationella och nationella klosterföreningar och nätverk, Märta Karlsson –
guideverksamheten.
Styrelsen ser att det även finns behov av fikaansvariga utanför styrelsen. Förslag skall
inhämtas på kommande föreningsmöten.

D. Karin är huvudansvarig för att brevlådan töms.

E. De verksamheter som inte är representerade inom styrelsen rapporterar vid behov.

§ 7. Ekonomisk rapport

Alf redogjorde för föreningens ekonomi. Ackumulerat resultat för verksamhetsåret
är -5 874 kr. (bilaga 1). 45 medlemmar har betalt årsavgiften.

§ 8. Rapporter

A. Föreningsmöten har genomförts enligt plan.

B. Årsmötet har genomförts med 17 medlemmar närvarande. Teaterföreställningen
”Meningen med föreningen” var mycket uppskattad.

C. Planering av årets guideverksamhet är igång. Några beställningar har redan kommit in.

D. Skrivargruppen. Se § 10.

E. Trädgård. Förkultivering av några nya växter är igång. Anders skriver frågor inför möte
med länsantikvarien.

F. Les six fortsätter sina studier. Nu studeras boken Cisterciensterkloster.
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G. Den reviderade skylten vid kyrkoentrén är nu på plats. Nästa steg är en revidering av
några av skyltarna i muséet. Tidigare har skyltarna på gravmonumenten inne i kyrkan
uppdaterats.

§ 9. Stadgar

Styrelsen har av årsmötet fått i uppdrag att tillsätta en stadgerevisionsgrupp. Förslag på
deltagare önskas. Information om detta kommer att finnas med i nästa utskick.

§ 10. Braskspelet

Repetitionerna är igång. Det saknas fortfarande några manliga aktörer. Ett enkelt bord och
några bänkar behövs som rekvisita. Detaljplanering av biljettförsäljning m.m. kommer att
göras senare.

§ 11. Kommande program

A. Plan finns för resten av vårens föreningsmöten.

B. Detaljerna kring utflykten 4 maj är i stort klara.

C. Detaljplanering inför besök av klosterföreningar i maj kommer att ske senare.

D. Planering inför klosterdagen 26/5 sker vid möte med församlingen 2013-03-19.

E. Skolverksamheten under våren planeras av församlingen. Förening kan hjälpa till om det
behövs.

F. Förslag till sensommarutflykten kommer Anders att presentera på nästa föreningsmöte.

G. Guideverksamheten. Se § 8 C.

H. Anmälan är gjord till Östgötadagarna. En bild efterfrågas till broschyren.

I. Förslag till höstens föreningsmöten diskuterades. Planering kommer att ske på kommande
styrelsemöten.

§ 12. Forskningsfrågor

A. Sture har haft kontakt med länsantikvarien Jan Eriksson angående Stenkilska gravkoret.
De kommer att träffas 25/3.
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§ 13. Informationsfrågor

A. Lars uppdaterar hemsidan med nya uppgifter efter årsmötet.

B. Nästa medlemsutskick kommer att innehålla information och handlingar från årsmötet,
information om vårutflykten och kommande program.

C. Nästa nummer av Kyrkbacken innehåller en artikel om föreningen. Sture kommer att
skriva en artikel till Ljungsbronytt.

§ 14. Övriga frågor

A. Beslutades att tillsvidare inte anskaffa någon nunnedocka.

B. Föreningen är inbjuden till Vretaträffen 25/4. Sture och ytterligare någon kommer att delta
och informera om föreningen.

C. Föreningens informationsblad behöver uppdateras inför årets säsong. Lars gör förslag.

§ 15. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 23/4 kl. 19.00 i Fattigstugan. Karin fikaansvarig.

§ 16. Avslutning

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

Vid protokollet Justeras

Anders Ekström Maj Thulin Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


