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Styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta
Protokoll

Datum: 2014-03-17
Plats: Fattigstugan

Närvarande: Sture Lahrin, Anders Ekström, Arne Karlsson, Lars Ladell, Margareta Risarp,
                       Maj Thulin

§ 36 Öppnande och dagordning
            Sture hälsade alla välkomna och Margareta Risarp, ny styrelsemedlem, hälsades
            särskilt välkommen.

§ 37 Val av mötessekreterare och justerare
Till mötessekreterare utsågs Maj Thulin och till justerare Anders Ekström.

§ 38 Konstituering av styrelsen
Val av vice ordförande: Arne Karlsson omvald

            Val av kassör: Margareta Risarp
            Val av sekreterare: rullande

            Tecknande av avtal om mail
Till tecknande av avtal om mail utsågs Margareta Risarp.

Bokföring, utbetalningar och medlemsregister
Alf Karlsson fortsätter tills vidare att svara för föreningens bokföring, utbetalningar

            och medlemsregister. Denna uppgift överförs under året till den nyvalda kassören.

Förvaltning av föreningens nycklar
Stugfogden utsågs att förvalta föreningens nycklar. Sture kontaktar Lars Tykesson i

            frågan. De personer, som lämnat sina uppdrag ska lämna tillbaka föreningens nycklar
            (gäller Olle Andersson och Karin Johansson) för att överlämnas till nya förtroende-
            valda (Margareta Risarp och Jack Karlsson).

§ 39 Val av föreningens firmatecknare
Till firmatecknare utsågs var för sig ordförande Sture Lahrin och
kassör Margareta Risarp.

Tecknande av föreningens konton
            Till tecknande av föreningens konton utsågs ordförande Sture Lahrin, personnummer

441008-5619,  kassör Margareta Risarp, personnummer 530214-1907  och Alf
            Karlsson, 390710-2135.
            Denna paragraf blev omedelbart justerad.

§ 40 Protokoll från styrelsemöte 2014-01-22 och 2014-02-25
Protokollen från 2014-01-22 och 2014-02-25 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 41 Arbetsfrågor
A. info@vretaklosterforening.se

Lars Ladell ansvarar för uppdatering av hemsidan.

B. Övriga uppdrag ej definierade i stadgarna
Stugvärd: Sture frågar Lars Tykesson, om han är villig att fortsätta som stugvärd.
Nätverkskontakter: Sture frågar Birgitta Alinder, om hon är villig att fortsätta
vara föreningens nätverkskontakt.
Sensus-kontakt: Alf Karlsson är föreningens kontakt mot Sensus till och med
augusti månad.

C. Föreningens post: Sture tömmer brevlådan vid Fattigstugan en gång/vecka.

D. Rapportering av verksamheter ej representerade inom styrelsen
Datum för styrelsemöte sänds ut till medlemmarna minst en vecka före mötet. Då

      kan medlemmar/grupper meddela, om de vill presentera sina verksamheter under
      något medlemsmöte.

§ 42 Ekonomisk rapport
En ny post ” Resefond” är inlagd i budgeten.

           Ekonomisk rapport 2013 Bilaga 1

§ 43 Rapporter

A. Beslutande föreningsmöte hölls 2014-02-26 angående förslaget till föreningens
nya stadgar.
Stadgarna gicks igenom paragraf för paragraf. Några nya synpunkter framkom och
antecknades. Därefter fortsatte studiecirkeln om boken ”Aplagårdar och
klosterliljor”.
Protokoll från beslutande föreningsmöte angående stadgarna. Bilaga 2

           B. Årsmöte 2014 03 12
De nya stadgarna godkändes för andra gången. Enhälligt beslut.

         Någon ny valberedning blev inte utsedd.
                 De flesta föreningar har årsmöte i mars. Det uppstår lätt kollision. Vi måste vara
                 observanta på detta, då många av föreningens medlemmar även är medlemmar i

     andra föreningar.
Före årsmötet höll Eva Ringborg ett mycket inspirerande och lärorikt föredrag

                 om sitt arbete på museet. Arne sänder tackkort till Eva.

           C. Guideverksamheten
Märta Karlsson har sammanställt inbokade och planerade

                 guidningar. Fler guider behövs!

            D. Trädgårdsgruppen
Städdag 12.4. Föreningen bjuder på grillad korv och fika. Maj gör inköp för ca 15
personer. Arne tar med grova störar till portal och Anders jordankare.
23.4 Föreningsmöte. Ett inslag är att trädgården visas upp. Anders ordnar nog ett
quiz.
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Olika typer av skyltar behöver tillverkas.

           E. Les sept
Gruppen fortsätter sina studier. De är nu i sluttampen på sin nuvarande

                cirkel ”Kloster och aristokrati” och funderar på fortsättningen.

            F.  Prästkläder i gåva
Föreningen har i gåva fått en del prästskrudar från Vreta

                 klosters församling. Sture kommer att tacka Kyrkorådet för dessa.

§ 44 Dramatiserade vandringar

   A.  Speltillfällen
- Klosterdagen 24.8 klockan 13.00 och 15.00
- Östgötadagarna 6.9 klockan 12.00 och 14.00 och 7.9 klockan 13.00.

             B. Inträdesavgift
Beslut: Avgiften blir 70 kronor.

             C. Beslut om rättigheter till manus
Beslut: Manuskript och uppförande är föreningens egendom.

§ 45 Forskningsfrågor

            A. Stenkilska  gravkoret
 Marcus Lindberg är nu klar för att skiva sin rapport.
Efter avslutad förstudie bör en projektdefinition göras för att komma vidare.
I nästa nummer av Kyrkbacken har Sture en artikel om projektet.

B. Uppföljning av Lars Ladells föredrag 29.1
Lars vill gärna fortsätta sina undersökningar av gamla brev. Det är särskilt ett brev
från 1462, som verkar mycket intressant. För att arbeta vidare med detta behövs en
grupp, där någon/några kan tyda gammal skrift och någon/några kan latin för att
översätta brevet. Lars försöker få till en sådan grupp med dessa kompetenser.

§ 46 Inbjudningar
Det har kommit inbjudna till olika aktiviteter.

             A.  Årsmöte i Föreningen Askeby kloster med ”Maria i Askeby” i Askeby kyrka
23.3

             B.  Årsmöte i Vreta kloster Turism 24.3. Sture deltar.
             C.  Möte om Bergs slussar 1.4. Sture deltar.

         D.  Askeby och Norrköping 9.4. Vi distribuerar inte denna inbjudan till föreningens
  medlemmar, eftersom vi har ett föreningsmöte samma kväll.

             E.  Grundkurs i Sociala medier.

§ 47 Kommande program

A.  Vårens återstående föreningsmöten
                   26 mars ”Utbildning till munk”. Les septs ansvarar.
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                   9 april    Uppfräschning för guider och värdar inför säsongen 2014. Birgitta
                                 Alinder ansvarar.
                   23 april  Kapitel 7 i boken ”Aplagårdar och klosterliljor”. Besök i vår örtagård.
                                 Det är oklart om Sture deltar. Arne håller i mötet, om inte Sture kommer.
                                 Information om eventuella förändringar av föreningens möten.

B.  Vårstädning, utflykt till Vadstena
                    12 april  Vårstädning i örtagården.
                    7 maj      Studiebesök i S:a Birgittas Klostermuseum i Vadstena. En tur

utomhus ingår.

               C.  Skolverksamheten
                      Guidningar av elever i förskolan, åk 5 och åk 3 kommer att genomföras som

brukligt.

                D.  Klosterdagen 24 augusti
                      Föreningen kommer sannolikt att medverka i högmässan på något ännu inte
                      bestämt sätt. Därtill kommer de dramatiserade vandringarna, se § 44A.

             E. Östgötadagarna 6-7 september
                      Östgötadagarna öppnas 10.30 i Vreta Kluster. Alf Karlsson har varit i kontakt
                      med dem och vi kan då få reklam för föreningens aktiviteter.
                      Kyrkan kommer att vara öppen på lördag mellan 11.00 och 16.00 och på

söndag mellan 13.00 och 16.00. Alf ordnar servering i örtagården efter
 vandringarna, se § 44A.

                 F.  Höstens föreningsmöten
                      Diskussion om ett annat upplägg av mötena. Förslag att ha föreningsmöten en

      gång per månad och där emellan möjlighet för olika grupper att träffas. Måste
                      förankras bland medlemmarna under våren, bland annat under föreningsmötet
                      23.4

§ 48 Informationsfrågor

A.  Uppdatering av hemsidan
               Medlemsregistret per 31.12 bör läggas upp. Då kan man tydligt se årets

medlemsantal. Uppdaterade medlemsregister läggs upp under året.
               Styrelsens ansvar.

          B.  Informationsblad till Vreta kloster Turism
                Sture ser över och vid behov uppdaterar vår information.

          C.  Linköpings ”PåGång”
                Sture ansvarar för att information om föreningens aktiviteter kommer in. Deadline
                3 april.

       D.  Nästa medlemsutskick
                 Sture kommer att göra ett utskick om en vecka.
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§ 49 Genomgång av åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/91C Guidehögtalare Alf Karlsson

behjälplig?
Sture

§2013/94C Trädgårdsportal Anders
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2013/95B Skolverksamheten på hemsidan Sture
§2013/114B Stenkilska gravkoret på hemsidan Sture
§2014/22B Film frår Herkenrode sparas på CD Åtgärdat Lars
§2014/31D Bilder från Braskspelet till hemsidan Sture
§2014/31A ”Klosterliv i Vreta” Arbetet fördelat Lars
§2014/38 Föreningens nycklar Kontakt Lars Tykesson Sture
§2014/41B Stugvärd Kontakt Lars Tykesson Sture
§2014/41B Nätverkskontakter Kontakt med Birgitta

Alinder
Sture

§2014/43B Tackkort Eva Ringborg Arne
§2014/48A Medlemsregister Styrelsen
§1014/48B Vreta kloster Turism Informationsblad Sture

§ 50 Övriga frågor
Tusen trädgårdar
29.6  är det öppet för allmänheten att besöka olika trädgårdar.
Förslag:  Anders föreslår att vi deltar med vår örtagård.

§ 51 Nästa möte
Nästa möte äger rum 14-05-20. Maj bjuder på fika.

§ 52 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lars tackades för gott fika.

Vid protokollet                                 Justerare
Maj Thulin                                  Anders Ekström

Maj Thulin                                       Anders Ekström                      Sture Lahrin
                                                                                                                Ordförande


