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Protokoll fört vid styrelsemöte i föreningen Klosterliv i Vreta

Datum:  2013 10 14

Plats: Fattigstugan, Vreta kloster

Närvarande: Sture Lahrin, ordförande, Arne Karlsson, vice ordförande,
Karin Johansson, kassör, Lars Ladell, Maj Thulin,
Anders Ekström (fr 19.30)

§ 68. Öppnande och Dagordning
           Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

§ 69.   Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare utsågs Maj Thulin och till protokolljusterare Lars Ladell.

§ 70.   Protokoll från 13 08 26
Protokoll från styrelsemöte 13 08 26 godkändes och lades till handlingarna.

§ 71.   Ekonomisk rapport
Ekonomin ser god ut.  Braskspelen  gav ca 10.000 i överskott. Förmodad vinst 2013

           beräknas till ca 25.000:-. Bilaga 1

§ 72.   Rapporter
A. Östgötadagarna

               Under Östgötadagarna genomfördes två guidade visningar med sammanlagt 18
               besökare à 40 kronor. För att locka fler människor till dessa dagar och till ”Öppet

hus” i örtagården krävs aktivare marknadsföring.
          B. Öppna föreningsmötet 13 09 25
              Det öppna föreningsmötet (= även icke medlemmar inbjudna) lockade ca 35

personer. Av dessa var 12-15 icke medlemmar.
Mötet var lättsamt och upplevdes som lyckat.

          C. Klosterdagen 13 09 30
               Klosterdagen var ett samarbete mellan föreningarna i Askeby och Vreta kloster.
               Tanken var att på förmiddagen ha guidning i Vreta kloster för att efter lunch vara i
               Askeby. Tyvärr ställdes dessa aktiviteter in på grund av för få anmälningar. Kvällens

föredrag i Slotts- och Domkyrkomuséet genomfördes som planerat. Föredragshållare
var Ann Catherine Bonnier, som från vår förening fick boken ”Fokus Vreta
kloster”. Ca 10 av våra medlemmar deltog.

           D. Braskspelet 13 10 04-06
                Det kom 136 betalande besökare. Kyrkans ljudanläggning användes. Den fungerade
                till full belåtenhet. Avslutning för deltagarna i Fattigstugan på kvällen 13 10 06.
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            E. Höstterminsupptakten
Studiecirkeln kring boken ”Aplagårdar och klosterliljor” presenterades.
Intresserade fick anmäla intresse för bokköp. 17 böcker köps in. Boken är
subventionerad av Sensus Studieförbund och kostar deltagarna 50 kronor.
Ansvariga för de två första gångerna är klara.

                Diskussion kring tidpunkt för klosterdagen. Det är många, många aktiviteter i maj
                och juni. Kanske flytta den i stället till augusti efter skolstart?

Sommarguidningarna och annonseringarna måste diskuteras med kyrkan för
bättre samordning. Ska guidningarna ligga på onsdagskvällar i stället för på
tisdagar för att inte kollidera med ” Allsång på Skansen”? Vi kanske ska erbjuda
dramatiserade vandringar, där den sista stationen blir i örtagården?

§ 73.   Guideverksamheten
Planering av avslutningsmöte 13 10 30 med årets guider, sångare och värdar/vakter.

           Servering av kaffe, te och ostfralla med pålägg. Sture ansvarar och Lasse och
           Arne är behjälpliga. Arne gräver i sin rika fatabur och berättar om något intressant.

§ 74. Stadgegruppen – beslutat revisionsarbete
Gruppen består av, Anders Ekström, sammankallande, Sture Lahrin och Maj Thulin från
styrelsen plus Olle Andersson och Alf Karlsson.

           Förslag på mötesdag 13 10 22 eller 13 11 07 klockan 19.00 i Fattigstugan. Anders
stämmer av med Olle och Alf.

§ 75. Höstens återstående föreningsmöten
A. Studiecirkeln

Beställda böcker i studiecirkeln delades ut.
           B. Julavslutning

Julavslutningen för medlemmar blir onsdag 13 12 04. Mötet förläggs till
Stefansgården.
Sture hör sig för om ledig lokal. Arkeolog Tom Carlsson bjuds in för att tala om
utgrävningarna i Blåsvädret. Vi kanske även får höra om de nyligen avslutade
utgrävningarna i Motala. Arne tar kontakt med Tom Carlsson för inbjudan.

§ 76.   Stug- och trädgårdsfrågor
           A. Skötsel av Fattigstugan under Lars Tykessons frånvaro

Arne kan ansvara en månad för uppvärmningen tills frågan är löst. Är installation av
en timer en lösning?
Sture överlämnar blommor från styrelsen till Lars.

B. Höststädning 13 11 09
Maj ansvarar för korv- och brödinköp för ca 10 personer och att det finns kaffe/te.
Anders ansvarar för glöden. Arne kommer med traktor.

               Förslag på att vi ska ha en trädgårdsdag även under våren 2014.
 C. Portalen

Arne försöker få fram högre humlestörar. Maj kommer med humleplantor.
           D. Uppdatering av hemsidan kommer under vintersäsongen. Anders ansvarar.

§ 77.   Skolverksamheten
A. Skolverksamheten för åk 3 pågår. Mycket uppskattade inslag är förevisning av

orgeln och ”nunnesången”. Fem nya koltar har sytts upp av Elisabeth Land.
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           B. Ett underlag för att läggas in på hemsidan finns för åk 3. Sture skriver något om
skolverksamheten för förskolor och åk 5, som kyrkan ansvarar för och föreningen
deltar i.

§ 78.   Stenmuséet
Församlingens planer och föreningens idéer.
Kyrkorådet har lagt en budget för en glaskonstruktion i en dörr för att lyfta fram
intressanta delar av innehållet i Stenmuséet.

           Kyrkorådet tar beslut om några veckor. Installationerna är tänkta att ske under 2015.

§ 79.   Stenkilska gravkoret
Besked om ansökt bidrag kommer under oktober månad. Kyrkorådets och
Länsstyrelsens godkännande krävs för att genomföra projektet. Om anslag

           beviljas begär styrelsen att ärendet tas upp vid Kyrkorådets möte 13 11 12.
Östergötlands Museum ansvarar för det praktiska arbetet.
Beslut: Vid ett extra beslutande föreningsmötet 13 11 20 lyfts frågan om föreningen

får mandat att driva projektet inom tilldelade medel.

§ 80.   Framtidsfrågor och planering
A. Sammanställning av medeltida diplom och brev

Lars Ladell har sammanställt alla medeltida diplom och brev med anknytning
            till Vreta kloster. Styrelsen ställer sig bakom att materialet läggs ut på hemsidan

och att texten trycks upp i en enkel skrift i 20-50 exemplar. Lasse undersöker
                kostnaden för detta.
           B. Dag för årsmötet 2014
               2014 03 12 blir datum för årsmötet.

Vid ett extra beslutande föreningsmöte 2014 02 26 planeras förslaget till reviderade
               stadgar tas upp till beslut första gången.
           C. Medlemssituationen

            Det går trögt att värva nya medlemmar. Den bästa metoden är nog att berätta för
                vänner och bekanta om föreningens olika gruppaktiviteter.
           D. Idéer om verksamheten framöver
                Ska det vara färre föreningskvällar för att ge mer tid för de olika grupperna att
                träffas? Eller ska vi fortsätta som förut?

§ 81.   Informationsfrågor
A. Annonstavla vid hemköp

                Föreningen har inte beställt någon stor annonsskylt utan får bara några rader.
                Det syns dåligt.

Beslut: Föreningen låter trycka en egen affisch för en kostnad av 2000:-.
                Anders ger förslag till lay out.
           B. Hemsidan
                Lägg in: den guidade elevverksamheten
                              örtagården, Anders ansvarar
                              Braskspelet med bilder av Arne Land och text av Sture och Alf
                              av föreningen utgivna böcker

 beskrivning av boken ”Fokus Vreta kloster”
                              den internationella jubileumskonferensen 2010
                              övriga uppdateringar
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            C. Nästa medlemsutskick
Nästa medlemsutskick kommer till 13 10 23. Innehållet blir bland annat
kallelse till det extra beslutande föreningsmötet 13 11 20, höststädningen, Brask-
spelet, julavslutning, årsmöte 14 03 12.

§ 82.   Övriga frågor
           A. Medlemslistan har uppdaterats och kommenterades.
                Mobiltelefonnummer till styrelsen: Arne 070-342 44 66

                              Lasse 0723-19 41 41
                                                                         Karin 070-686 37 55
                                                                         Anders 073-398 72 02
                                                                         Sture 070-67 61 677

           Maj 072-71 669 33
           B. Skriften Klosterliv i Vreta
                Bulle Davidsson ansvarade för utgivningen genom Forma Viva. Det är osäkert om
                texten finns kvar. Texten måste redigeras av styrelsen innan nytryck. Vi avvaktar
                mer information från Bulle.
           C. Ev 15-årsfirande av föreningen

Beslut: Det blir inget 15-årsfirande av föreningens tillkomst.

§ 83.   Nästa möte
Datum för nästa möte är 2013 11 13.

           Sture är fikaansvarig.

§ 84.   Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse, tackade Lasse för gott fika och

           förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Maj Thulin Lars Ladell  Sture Lahrin
Mötessekreterare  Ordförande


