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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2013-08-26 i Fattigstugan

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

§ 49 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes efter en mindre komplettering.

§ 50 Val av mötessekreterare och justeringsperson:
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till mötesjusterare Karin Johansson.

§ 51 Föregående protokoll:
Protokollet från mötet 2013-06-10 godkändes.

§ 52 Ekonomisk rapport:
Föreningens ekonomi är god, se bifogad balans- och resultatrapport. Antalet
medlemmar i föreningen är idag 56 stycken. Karin kontrollerar och ger underlag
så att medlemsförteckningen får riktiga adressuppgifter. Bilaga 1

§ 53 Rapporter:
Vi kommer att få skriftligt besked i oktober på vår ansökan om pengar till en
undersökning av Stenkilska gravkoret.

§ 54 Guideverksamhet:
A. Uppföljning av sommarens guidningar

Guidningarna verkar överträffa budget. Beställda guidningar har gått bra
     medan tisdagsguidningarna haft få besökare. Beslutades att Lars tar
     upp frågan i Sockenrådet om församlingens annonsering av sommarens

öppethållande under vardagar med gratis guidning av sommarjobbare. Det
     kan vara orsaken till tisdagsguidningarnas låga deltagande. Preliminär
     statistik för årets sommar ger ett snitt på 105 besökare under vardagar och
     65 besökare under lördag-söndag.
B. Erfarenheter av sommarens marknadsföring
   Annonseringen i Corren under rubriken ”Idag” blir ibland felaktig. Inför

nästa säsong bör vi ta ett samtal med Corren för att se hur det kan bli bättre.
C. Kommande guideverksamhet
     Det finns ett par beställda guidegrupper kvar för säsongen.
D. Avslutningsmöte med årets guider, nunnor och värdar/vakter
     Beslutades att bjuda dessa personer till möte med lämplig förtäring i
     Fattigstugan den 30 oktober. Lars tar upp detta på mötet med Sockenrådet
     för att se om Församlingen vill medverka.

§ 55 Stadgegrupp – Initiering av revisionsarbete
Anders planerar att snarast skicka ut material till stadgegruppen för att få igång
arbetet.
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§ 56 Östgötadagen 7 september
A. Förslag från Alf Karlsson
     Föreningen har fått ett förslag avseende fika med hallonmuffins. Förslaget
     antogs.
B. Verkställande och bemanning
     Alf, Sture, Märta och Anders kommer att finnas närvarande, kanske
     ytterligare någon.
C. Marknadsföring

Karta med information om Östgötadagarna har distribuerats. Notis kommer
     i Corren ”Idag”. Karin åtog sig att fylla i klosterföreningens arrangemang på

de affischer vi fått och sätta upp dessa. Särskilda flaggor ska sättas upp vid
vägkorset in till Vreta och vid Fattigstugan.

§ 57 Öppet föreningsmöte 25 september i Stefansgården
A. Protokollföring av fattat beslut via mail

Sture skickade 5 juli ett mail till styrelsens medlemmar om att arrangera
     ett öppet föreningsmöte 25 sept. Styrelsen beslutade enligt mail och detta

beslut har nu konfirmerats. Bilaga 2
B. Detaljerat innehåll och bemanning
     Alf och Barbro samt Maj och Karin håller i det praktiska. Preliminärt
     berättar sedan Alf om teater, Elisabeth Land om dräkter, Märta Karlsson om

guidning och örtagård, Lars om arbetet med informationstavlor, Sture om
vår studiecirkel och Maj om arbetet med skolornas Åk 3.

C. Marknadsföring
En affisch ska skapas och sättas upp. Vi ska be våra medlemmar att de gärna

     ska ta med sig en vän på föreningsmötet.

§ 58 Klosterdag 30 september tillsammans med Askeby
A. Inbjudan och anmälningsläget

Lars tillsammans med Susanne Glöersen från Askeby klosterförening har
     satt ihop ett program för en klosterdag 30 september. Anmälningstiden
     går ut först den 6 september men vi har fått 15 anmälda hittills. Bilaga 3
B. Vretas ansvarsområde och vår bemanning
     Sture berättar om Föreningen Klosterliv i Vreta och dess verksamhet.
     Lars och Kristina ordnar förmiddagsfika med fralla. Sture tillsammans
     med Susanne Glöersen berättar på eftermiddagen om ett besök i Tyskland.

§ 59 Braskspel i oktober
A. Plan

Vårt spel ”Biskop Brask och klostret i Vreta” återupptas med föreställningar
     fredag 4/10, lördag 5/10 och söndag 6/10.
B. Genomförande
     Inget nytt.
C. Avslutningaktivitet för de medverkande

Beslutades att arrangera ett avslutningsmöte med de medverkande i spelet i
vår Fattigstuga med förtäring.

D. Marknadsföring
     Det blir information i Corren under ”Idag”. Utskick har gått till medlemmar i
     Vretas och Askebys klosterföreningar och till det klosternätverk som Birgitta
     Alinder har. Sture har skrivit artikel i Kyrkbacken om Braskspelet.
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§ 60 Höstens föreningsmöten
Vi beslutade: 11 sept: Trädgård, studiecirkel, mm

25 sept: Öppet föreningsmöte i Stefansgården
9 okt:     Föreningens teaterverksamhet
23 okt    Studiecirkel, del 1
6 nov     Studiecirkel, del 2
20 nov   Studiecirkel, del 3
4 dec      Julavslutning, program att planera

§ 61 Stug- och trädgårdsfrågor
A. Rapport från öppet hus 2 och 30 juli
     Dålig marknadsföring gav få besökare i vår ”klosterträdgård”.
B. Sommarens verksamhet i trädgården
     Växtligheten ser bra ut. Det växer så det knakar.
C. Portalen
     Längre stolpar behövs. Ska komma på plats under hösten.
D. Uppdatering av hemsidan
     Angeläget att vi får information på hemsidan om vår ”klosterträdgård”.
     Anders återkommer.
E. Höststädning
     Beslutades om gemensam städning vid Fattigstugan 9 nov kl 10.

§ 62 Skolverksamheten
A. Återstående verksamhet under året
     Arbetet med skolornas Åk 3 görs under sept-okt av Maj och Inga Mörk.
B. Uppdatering av hemsidan
     Maj återkommer.

§ 63 Stenmuseet
Lars har satt ihop ett förslag till åtgärder för att stenmuseet ska kunna öppnas
för allmänheten. Det beslutades att frågan tas upp vid ett ordinarie förenings-
möte i höst. Lars informerar och hör om tillräckligt intresse finns för att
driva frågan vidare. Bilaga 4

§ 64 Informationsfrågor
A. Hemsidan – Uppdatering i övrigt
     Höstens program på onsdagarna ska presenteras, se ovan. Trädgård och
     Skolverksamhet är frågor som snarast bör tillföras hemsidan.
B. Översättning av plansch till franska
     Beslutades att Lars frågar Norman Davies om han kan översätta den

kortfattade plastade guiden till franska. Svensk, engelsk och tysk version
finns redan.

C. Nästa medlemsutskick
    Sture skickar ut höstens program och annan information före 11 sept.

§ 65 Övriga frågor:
A. Föreningens skrifter
     Vår skrift ”Klosterliv i Vreta” finns nu bara i 20 ex. För att kunna trycka
     upp nya exemplar behöver vi originalet. Vi ska be Kristina Ladell kontrollera
     om ett sådant original finns i föreningens arkiv.
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B. Svältkatastrofen i Namibia
Sture frågade om insamlingsbössor kan ställas fram vid Öppet förenings-
möte 25 sept och vid Braskspelen i oktober. Beslutades att göra så.

§ 66 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 14 oktober kl 19:00 i Fattigstugan. Lars fikaansvarig.

§ 67 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Stort tack
till Maj för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Karin Johansson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


