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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2014-11-11 i Fattigstugan

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

§ 109 Öppnande och dagordning
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes efter ett par mindre kompletteringar.

§ 110 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till mötesjusterare Margareta
Risarp.

§ 111 Föregående protokoll
Protokollet från mötet 2014-09-30 godkändes efter en mindre ändring för hand:
I §93 ska resultatet vara -5000 kr, alltså negativt.

§ 112 Ekonomisk rapport
Föreningens ekonomi framgår av bifogad balans- och resultatrapport. Resultatet
är -26800 kr, men 31000 väntas från Berit Wallenbergs stiftelse. Bilaga 1
Vi har en fordran på 480 kr för en guidning när Gustavsberg-Ingarö församling
besökte Vreta. Sture kontaktar församlingen (åtgärdspunkt).

§ 113 Rapporter
A. Dräkter skänkta av Vreta klosters församling
Ett tiotal konfirmanddräkter har skänkts till föreningen.
B. Möte i Askeby 23 okt
Susanne Glöersen och Birgitta Alinder höll föredrag om det cisterciensiska
nätverket. Ca 20 personer hörde på.

§ 114 Guidning
A. Planering inför mötet med guider, skådespelare, värdar, mm, 12 nov
Vi antar att det kommer ca 20 personer. Sture inhandlar det som behövs för
smörgåsar. Vi i styrelsen kommer kl 18 för förberedelser.
B. Inbjudan från Östgötadagarna och Visit Östergötland
Seminarium med titeln ”Hur säljer man sten i kyla och iskallt vatten” den
26 nov i Vårdnäs. Pris 250 kr + moms. Sture utser deltagare.

§ 115 Forskningsverksamhet
A. Stenkilska gravkoret
Vi har inte fått några synpunkter på rapporten om markradar. Riksantikvarie-
ämbetet har lovat göra en analys med metalldetektor förutsatt att vi får använda
de medel som finns kvar från Berit Wallenbergs stiftelse. Vi avvaktar besked.
B. Studiegrupp Medeltidsbrev
En grupp om 9 medlemmar arbetar med gott humör med ett brev från 1462.

§ 116 Skolverksamhet
Verksamheten i höst drog ut på tiden men är nu genomförd.
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§ 117 Försäljning av pilgrimsmärken
Se också § 98. Fyra olika modeller finns, alla till priset 40 kr. Vi har levererat
10 berlocker, 50 pins och 40 nålar till församlingen. Däremot inga märken
att sätta på vandringsstaven.

§ 118 Stug- och trädgårdsfrågor
A. Skötsel av Fattigstugan under vintern
Arne Karlsson sköter tills vidare värmen. En instruktion så att fler kan sköta
värmen är under arbete, se åtgärdslistan.
B. Höststädningen
Vi var 10 personer som krattade, tömde hängrännor och städade inomhus.
C. Trädgårdsgruppen
5 medlemmar planerar ett möte för diskussion om arbetet framöver.
D. Nytt elavtal
Margareta har slutit ett nytt avtal med Bixia, bundet på 3 år, som ger oss
något lägre kostnader.

§ 119 Bok- och skriftfrågor
A. Skriften Klosterliv i Vreta
Revideringsarbetet blir något försenat. Arbetsgruppen väntas bli klar under
våren 2015.
B. Östergötlands bokmässa
Nästa års mässa blir 19 sept. Plats ännu okänd.
C. Arkiveringsfrågan
Sture talar med Jack om föreningens arkivering.
D. Övriga skriftärenden
Inga sådana.

§ 120 Höstens mötesverksamhet
A. Föreningsmötet 8 okt
Märta och Arne Karlsson talade om kyrkans takkronor och andra inventarier.
Ca 14 medlemmar deltog.
B. Föreningsmötet 26 nov
Ämne: Om donationer och donatorer i Vreta. Märta och Arne Karlsson
C. Julavslutningen 10 dec
Möte hemma hos Märta och Arne Karlsson i Hornstäve. Julfika och besök i
deras gårdsmuseum. Det blir samåkning från Fattigstugan kl 18:45.

§ 121 Vårens mötesverksamhet
A. Beslutande medlemsmöte för val av valberedning
För att locka fler medlemmar beslutades att välja valberedning efter Lejons
föredrag, se punkt B, den 21 jan 2015. Kallelse måste då ut senast 21 dec.
B. Föredrag av Kjell O. Lejon
Kjell Lejon är tillfrågad och har accepterat att komma till Fattigstugan
21 jan 2015. Ämne: Cistercienserna och deras etablering i Skandinavien. Vi
ordnar med videoprojektor och duk. Föredrag 1 timme och frågor 15 minuter.
Kallelse också till Askebys klosterförening. Kostnad 2000 kr som ev. kan tas
av Sensus.
C. Årsmötet 2015
Vi ska kontrollera med Hembygdsföreningen så vi inte kolliderar. Vi ska
också se till att lämplig lokal finns. Ett förslag var att be Stjärnorps blockflöjts-
ensemble medverka med medeltida musik.
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D. Övriga föreningsmöten
Diskuteras vid senare tillfälle.

§ 122 Informationsfrågor
A. Hemsidan
Den aktuella medlemsförteckning som nu finns på hemsidan är felaktig.
Margareta åtgärdar förteckningen och Lars lägger ut den korrekta. Lars
kompletterar det aktuella höstprogrammet med punkterna ovan.
B. Nästa medlemsutskick
Sture skickar ut ett nytt utskick till alla medlemmar i nästa vecka.
C. Nya medlemmar
Tre nya medlemmar har tillkommit de senaste veckorna. Nu totalt 63
medlemmar.

§ 123 Åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/94C Trädgårdsportal Anders
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2014/95A Facebook Styrelsen
§2014/112 Gustavsberg-Ingarö församling Sture
§2013/82B Skriften ”Klosterliv i Vreta” Se §2014/119A Lars
§2014/118A Värmeinstruktion Arne

§ 124 Övriga frågor
A. Medlemskap i Vretaklosterbygdens ekonomiska företagarförening
Vi går med i föreningen 2015, kostnad 200+200 kr.
B. Studie avseende klosterhuset
Sture har skrivit en artikel i församlingsbladet Kyrkbacken som kommer i nästa
vecka. Några arkitekter har tittat på olika möjligheter att använda klosterhuset.
Studie blir klar under våren 2015.
C. Vretaklosterbygdens föreläsningsförening
Margareta tar reda på mer om föreningen.

§ 125 Nästa möte
Nästa styrelsemöte: 15 december 2014 kl 19:00 i Fattigstugan. Lars ordnar fika.

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

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Margareta Risarp Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


