
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta.

Datum: 2013-04-23

Plats: Fattigstugan

Närvarande: Sture Lahrin, Maj Thulin, Karin Johansson, Lars Ladell, Anders Ekström och Arne
Karlsson.

§ 17. Öppnande/ dagordning.

Ordförande Sture Lahrin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Dagordningen
godkändes.

§ 18.             Val av mötessekreterare och justerare.

Till mötessekreterare utsågs Arne Karlsson och till protokollsjusterare  Anders Ekström.

§ 19.             Protokoll från 2013-03-18.

Protokollet godkändes efter smärre ändringar.

§ 20.             Ekonomisk rapport.

Balans- och resultatrapport redovisades. Bilaga 1.

§ 21.             Rapporter.

A. Föreningsmöten har genomförts, som planerat.

B. Guideverksamheten verkar få en större omfattning än förra året.

C. 10 medlemmar från vår förening besökte Askeby den 14 april. Utgrävningen där 2012
redovisades.

§22.              Stadgar- tillsättning av stadgegrupp.

Diskuterades namn till gruppen. Förutom Anders Ekström och Sture Lahrin föreslår mötet Alf
Karlsson, Birgitta Davies, Maj Thulin och Olov Andersson.

§ 23.             Braskspelet.

Leif Beling hjälper till som tekniker. Till biljett- och bokbord åtgår 2 personer. En person skall
vara publikvärd. Styrelsen föreslår att en efterfest efter sista föreställningen ordnas den 2
juni i församlingshemmet. Sture bokar lokalen. Alf skall göra reklam i Ljungsbro utklädd till
biskop Brask. Gärna med någon mer vid lämpligt tillfälle före premiären.

§ 24.              Kommande program.



A. 24 april går vi upp till Ekbacken. Arne visar de gamla kalkbrotten. I fattigstugan pratar
Anders trädgårdsplanering.

B. Vretaträffen den 25 april Sture och Märta informerar om vår förening.

C. Utflykt den 4 maj till Lids kyrka och Nyköping. Vi samåker. Medåkare betalar 75:-.
Guidning vid Lids kyrka 30:- per person. Guidningen vid Nyköpings hus 75:- per person, minst
700:-. Föreningen betalar mellanskillnaden om ej 75:- räcker. Mat skall ätas på Hellmanska
gården i Nyköping. Maj anmäler hur många vi blir till restaurangen.

D. Besök av klosterföreningar i maj. Birgitta Rustan, Sture Lahrin och Birgitta Davies ordnar
kaffebrödet och Alf Karlsson ordnar kaffe och te.

E. Klosterdagen. Föreningen medlemmar medverkar i högmässan. Den 8 maj kl. 18.00 är det
möjligt till klädprovning inför klosterdagen.

F. Skolverksamheten.  Ordföranden redogjorde för kommande aktiviteter.

G. Sensommarutflykt. Anders informerade och återkommer med kostnadsuppgifter.

H. Guideverksamhet. Det saknas guider för en del guidningar i sommar.

I. Östgötadagarna. Vi tar betalt för guidningarna 7 september. Möjlighet till kaffe i
Fattigstugan.

J. Höstens föreningsmöten.  Att studera vadstenaboken är ett förslag 3 gånger i höst och 3
gånger våren 2014.

§ 25.                 Stug- och trädgårdsfrågor.

Portalen med humle vid Fattigstugan i sydöst diskuterades. Anders skissar ett förslag till
utförande. Vi skall ha öppen trädgård i sommar 2 tisdagskvällar den 2 juli och 30 juli. Anders
svarar för visningen. Ett schema för tillsynen av trädgården i sommar skall tas fram. Arne
gödslar gräsmattan.

§ 26.                 Forskningsfrågor.

Stenkilska gravkoret. Sture informerade om mötet i kyrkan den 11 april. Vi går in i en ny fas.
Peter Cardelli, regionschef vid riksantikvarieämbetet UV Öst, Olof Hermelin, museichef
Östergötlands museum och Markus Lindberg museichef vid Linköpings slotts- och
domkyrkomuseum skall göra ett förslag till förstudie. Pengar skall sökas på 100.000:-.
Förslagsvis från Berit Wallenbergs stiftelse för kostnaden av förstudien. Ansökan skall göras
före 1 juni.

§ 27. Informationsfrågor.

A. Hemsidan. Trädgårds- och skolverksamheten togs upp.



B. Medlemsutskick. Nästa utskick före sommaren i juni. det skall innehålla höstprogrammet
och om Stenkilska gravkoret.

C. Kyrkbacken och Ljungsbronytt är kanaler som vi använder.

D. Informationstavlor genom Vreta kloster turism.

E. Informationsblad. Informationsbladet diskuterades. Årtal skall vara med. Sture och
Anders gör bladet färdigt och det lämnas sedan över till Vreta kloster turism.

§ 28.                 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 29.                  Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir den 10 juni kl. 19.00 i Fattigstugan. Anders fikaansvarig. Information i
frågan om Stenkilska gravkoret och beslut om ansökan  om bidrag till förstudien sker med E-
post.

§ 30.                  Avslutning.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Tack Karin för gott kaffe.

Vid protokollet                                     Justeras

Arne Karlsson                                      Anders Ekström               Sture Lahrin

Mötessekreterare                                                                           ordförande


