
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta.

Datum: 2014-09-30

Plats: Fattigstugan

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

§ 90.                Öppnande och dagordning.

Sture hälsade alla välkomna. Den föreslagna dagordningen godkändes med
tillägg § 99 B: Höststädning , § 99C, §104C,  § 106 A: Sensus kontaktperson,
§106 B: Avgjutning av sigill, §106 C: Från förbundet, §106 D: från
Vretaklosterbygdens föreläsningsförening.

§ 91.                 Val av mötessekreterare och justeringsperson.

Till mötessekreterare utsågs Arne Karlsson och till protokolljusterare utsågs
Anders Ekström.

§ 92.                 Protokoll från styrelsemötet 2014-08-27.

Protokollet godkändes.

§ 93.                 Ekonomisk rapport.      Bilaga 1.

Resultat är idag ca -5000 kr (negativt). I resultatet fortfarande utlägg för det
Stenkilska projektet om 12000 kr.

§ 94.                  Rapporter.

A. Östgötadagarna besöktes av 97 betalande. Nettot blev 2675 kr. Alf besökte
invigningen vid Vreta Kluster som Svante Polk Knutsson och gjorde reklam för
vår aktivitet. Erfarenheten blev, att det är värt att vara med.

B. Britta Olinder har erbjudit föreningen dräkter från församlingen. Sture
kontaktar Elisabeth Land, om hon tycker, att det är något, som vi behöver.

§ 95.                  Guidning.

A. Onsdagsguidningarna var 9 st. med 104 vuxna och 26 ungdomar.
Besöksgrupper med tingad guidning har varit 14 st., var av 5st. gratis. Totalt



269 st. besökande var av 74 st. gratis. Två nya guider har tillkommit i sommar.
En åtgärdspunkt för styrelsen är, om facebook är ett sätt att göra våra
guidningar kända.

B. Arbete om guidning i historiska miljöer. Sture träffade i somras vid kyrkan
docent David Ludvigsson från Linköpings universitet, som håller på med ett
arbete i ämnet.

C. Avslutningskväll för årets värdar och medverkande vid guidningar. Onsdagen
den 12 november föreslogs. Plats Fattigstugan. Sture talar med Britta.  Guider,
värdar nunnor, skådespelare, skolverksamma, Karin och Håkan Alinder
inbjudes.        Styrelsen ordnar smörgås och kaffe.

§ 96.                   Forskningsverksamhet.

A. Stenkilska gravkoret. Senast den 23 oktober måste pengar rekvireras från
Berit Wallenbergs stiftelse, om man ej hinner begära anstånd. Faktura och
rapport hos oss senast den 15 oktober. Sture meddelar det till
Riksantikvarieämbetet.

B. Studiecirkel om medeltida brev. Lars leder en grupp på 8 personer, som
studerar dessa.

§ 97.                   Höstens skolverksamhet.

3.e klassarna; Ett nej från Björkö i höst. Barn från Småskolan har varit. Arbetet
pågår.

§ 98.                    Försäljning av pilgrimsmärken.

Det finns två modeller: nål och berlock. Vi levererar 50 st. av vardera till
församlingen. Priset är 40 kr. st.

§ 99.                   Trädgårds- och stugfrågor.

A. Gräsmattan klipps en gång till av Margareta. Arne är värmeansvarig tills
vidare. Råttfällor har placerats ut.

B. Höststädning skall ske den 8 november kl. 10.00. Margareta köper in korv
och bröd med tillbehör och vetekrans. Anders köper grillkol.

C. Elavtal. Margareta talar med Bixia om avtal m.m.



§ 100.                Bok- och skriftfrågor.

A. Östergötlands bokmässa var den 20 september. Lars, Kristina och Sture var
där. Fem böcker såldes. De tyckte det var meningsfullt att medverka, vilket
kostade 200 kr.

B. ”Om att trycka och ge ut skrifter i liten upplaga” av Lars Ladell  förs  till
protokollet som Bilaga  2.

Nya skrifter är en åtgärdspunkt. Styrelsens ansvar.

§ 101.                Höstens verksamhet.

A. Resultatet av mötet den 10 september togs upp. Föreningsmöten var fjärde
vecka, jämte studiecirklar och andra aktiviteter utöver föreningsmöten.

B. Den 8 oktober berättar Märta och Arne om ljuskronorna i kyrkan. Lördagen
den 8 november höststädning.  Onsdagen den 12 november guide-och
värdträff.  Den 26 november förslag ,att Markus Lindberg  och  Pär Karlsson
kommer. Terminsavslutning den 10 december förslag att professor Kjell O.
Lejon talar över ämnet Cistercienserna i Norden.

C. Studiecirkelverksamhet; Medeltida brev och De Sept. Dramaverksamheten
avvaktar och satsar på 2016.

§ 102.                Förfrågan om 3D modeller från Spotscale.

Mail inkommit, Frågan togs upp, ingen åtgärd.

§103.                 Medlemsvärvning.

Alltid aktuell. Frågan diskuterades.

§ 104.                Informationsfrågor.

A. Hemsidan

B. Nästa medlemsutskick sänds ut av Sture den 8 oktober.

C. Arkivering bör vara en fast punkt på dagordningen. Ansvarig är Jack. Han bör
informeras om rutinerna.

§ 105.                Genomgång av åtgärdspunkter.



Referens                 Ämne       Kommentar          Ansvarig.

2013/94C              Trädgårdsportal Anders

2013/94D              Trädgården på hemsidan                        Anders

2014/95A               Facebook                                                        Styrelsen

2014/100B             Nya skrifter Styrelsen

§ 106.                Övriga frågor.

A. Sensus. Margareta är vår kontaktperson.

B. Avgjutning av sigill diskuterades. Inte aktuellt nu.

C. Från förbundet. Information från Birgitta Alinder till styrelsen.

D. Information och inbjudan från Vreta klosterbygdens föreläsningsförening.

§ 107.                Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir den 11 november kl. 19.00 i fattigstugan. Maj
fikaansvarig.

§ 108.                 Avslutning.

Ordföranden tackade  för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack
Margareta för gott fika.

Vid protokollet                  Justeras

Arne Karlsson                                    Anders Ekström Sture Lahrin

Mötessekreterare                                                                         ordförande


