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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta 

Datum: 2014-08-27 

Plats: Fattigstugan 

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

Maj Thulin § 79 B, 83 - 89 

 

§ 72. Öppnande och Dagordning 

Sture hälsade alla välkomna. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg  

76 D – Arkitekter besöker Vreta, 77 D – Önskemål servering av fika, 78 B – Dokumentera 

vandringarna, 87 A – Arkivering protokoll och annat, 87 B – Stadga Europeiska förbundet, 

87 C – Inköp samt 87 D – Tryck liten upplaga 

 

§ 73. Val av mötessekreterare och justeringsperson 

Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Margareta Risarp. 

 

§ 74. Protokoll från styrelsemöte 2014-05-20 

Protokollet godkändes. 

 

§ 75. Ekonomisk rapport 

Resultat är idag ca -7 500 kr. 3 570 kr för Guidningar har tillkommit jämfört med rapport i 

bilaga 1. I resultatet ingår utlägg för Stenkilska projektet om 12 000 kr. (bilaga 1)  

 

§ 76. Rapporter 

A. Lars Tykesson gått bort. Några medlemmar deltog under begravningen. 

B. Klosterdagen 24/8. Några personer från föreningen deltog i högmässan i tidsenliga 

kläder. Premiär för dramatiserade vandringar. Ca 60 personer deltog i vandringarna. Tack 

till Alf och Barbro och övriga medverkande för det arbete de lagt ned. Beslutades att 

föreningen står för omkostnaderna för serveringen.  

C. Rapport från Romakloster 850 år. Sture deltog.  

D. Arkitekter besöker Vreta. En grupp arkitekter inbjudna av församlingen besöker Vreta under 

vecka 36. De ska studera stenhuset och ge förslag på hur det kan utvecklas. 

 

§ 77. Guidning 

A. Sommarens guidningar. Veckoguidningarna 2014 har genomförts 9 onsdagar med 104 

betalande vuxna och 26 betalande ungdomar. Som jämförelse genomfördes förra året 8 

guidningar med 84 vuxna. 

B. Årets återstående guidningar. Ett fåtal inbokade guidningar återstår. 
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C. Försörjning av guider. Det blir allt färre aktiva guider. Några nya har dock tillkommit. 

D. Önskemål servering av fika 20/9. Beslutades att föreningen står för servering av fika när 

Vårfruberga klosterförening kommer på besök. 

 

§ 78. Dramatiserade vandringar, Östgötadagarna 

A. Östgötadagarna 6 och 7 september. Ytterligare dramatiserade vandringar genomförs 

under Östgötadagarna. 

B. Dokumentera vandringarna. Sture dokumenterar de olika scenerna med fotografier. 

 

§ 79. Skolverksamheten 

A. Försommarens verksamhet. Några medlemmar har deltagit i församlingens verksamhet 

för skolbarn. 

B. Höstens verksamhet. Föreningens verksamhet för skolorna genomförs som tidigare av 

Maj, Karin Johansson och Inga Mörk. 

 

§ 80. Forskningsfrågor 

A. Stenkilska gravkoret. En undersökning med georadar gjordes i juni. Rapport kommer. 

Undersökning med metaldetektor återstår. 

B. Medeltida brev. Fortsatt arbete sker i studiecirkel som leds av Lars. 

 

§ 81. Trädgårds- och stugfrågor 

A. Den fortsatta skötseln av Fattigstugan med trädgård. Leif Beling har erbjudit sig att klippa 

gräset under nästa säsong. Arne kommer att göra en instruktion för skötsel av 

värmeanläggningen. Respektive ansvarig för möte får även ansvara för värmen. 

B. Portalen. Förhoppningsvis kommer den nya portalen på plats under hösten. 

C. Höststädning. Städning i trädgården och storstädning inomhus sker 8 november kl. 10. 

 

§ 82. Bok- och skriftfrågor 

A. Östergötlands bokmässa 20 september. Sture samt Lars och Kristina Ladell sköter 

föreningens monter på bokmässan. 

 

§ 83. Höstens verksamhet 

A. Program för höstens föreningsmöten diskuterades. Första föreningsmötet är den 10 

september. Några få förslag för program finns. Program och datum kommer att 

diskuteras vidare på föreningsmötet 10/9. 

B. Förberedelser för höstens studieverksamhet görs av respektive grupp. 

C. Valberedningsfrågan. Beslutades att det blir ett beslutande föreningsmöte 26 november 

för val av valberedning. 
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§ 84. Medlemssituation och medlemsvärvning 

59 personer är medlemmar i föreningen nu. 

 

§ 85. Informationsfrågor 

A. Hemsidan. Ändringar är gjorda på ingångssidan. Styrelsen uppmanades att komma med 

synpunker. 

B. Nästa medlemsutskick - innehåll och tidpunkt. Nästa utskick görs innan första 

föreningsmötet och kommer att innehålla referat från sommaren och information 

höstens program. 

 

§ 86. Genomgång av åtgärdspunkter 
Referens Ämne Kommentar Ansvarig 

§2013/94C Trädgårdsportal  Anders 

§2013/94D Trädgården på hemsidan  Anders 

§2014/38 Föreningens nycklar Åtgärdat Sture 

§2014/48A Medlemsregister Åtgärdat Styrelsen 

 

§ 87. Övriga frågor 

A. Arkivering av protokoll och annat sköts av Jack Karlsson. Inkorgen till biblioteket kan 

användas för material som skall arkiveras. 

B. Stadga Europeiska förbundet. En skrift med stadga för värderingar för förbundet har 

tagits fram på olika språk, däribland på svenska.    

C. Inköp av USB-minne och nyckelringar godkändes. 

D. Tryck av liten upplaga. Lars har skrivit PM för hur en liten upplaga av en skrift kan 

framställas. 

 

§ 88. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 30 september kl. 19.00 i Fattigstugan. Margareta fikaansvarig. 

 

§ 89. Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat .  

Tack till Arne för gott fika. 
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Vid protokollet  Justeras 

 

 

Anders Ekström  Margareta Risarp Sture Lahrin 

mötessekreterare    ordförande 


