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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN KLOSTERLIV I VRETA 2014

Tid: 12 mars 2014

Plats: Fattigstugan
Årsmötesförhandlingarna föregicks av föredrag av konservator Eva Ringborg, antikvarie på
Östergötlands Museum med kyrkoinventarier och restaurering av sådana som specialitet.

§1 Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Sture Lahrin som hälsade de närvarande 22
medlemmarna (bil 1) välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Mötet förklarades behörigen kallat. Kallelse hade skickats ut i god tid med e-mail och med
vanlig post till de medlemmar som saknar e-mailadress.

§3 Till ordförande för mötet valdes Sture Lahrin.

§4 Till sekreterare för mötet valdes Kristina Ladell.

§5 Till justerare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll valdes Inga Mörk och Lars
Tykesson.

§6 Beslutades att godkänna de nya stadgar för föreningen som gicks igenom och godkändes vid
extra föreningsmöte 2014-02-26. Beslutet var enhälligt och paragrafen omedelbart justerad.
Därmed gäller de nya stadgarna.

§7 Dagordningen godkändes efter tillägget: Val av övriga funktionärer.

§8 Protokoll från årsmötet 13 mars 2013 föredrogs av ordföranden och lades till handlingarna.

§9 Verksamhetsberättelsen för 2013 var utskickad, tillsammans med stadgeförslaget efter beslut
2014-02-26, en vecka före årsmötet. Verksamhetsberättelsen föredrogs kortfattat. Elisabeth
Land kompletterade med redogörelse för föreningens dräkt- och rekvisitainnehav, och Kristina
Ladell med en redogörelse för föreningens bibliotek och arkiv. Verksamhetsberättelsen lades
till handlingarna.

§10 Alf Karlsson redogjorde för resultat- och balansräkning för 2013. Årets resultat, en vinst på
24 282:46, härrör främst från Braskspelet och guidningarna.

§11 Revisor Norman Davies läste upp revisionsberättelsen (bil 3) och påpekade att alla handlingar
var i god ordning och föreslog därför mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2013 fastställdes.

§13 Beslutades att 7 000:- av årets vinst sätts över i ett speciellt konto för representation vid
konferenser såsom jubileumsmöte 2015 för ”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster
och klosterplatser”. Beslutades att övrig vinst förs över till eget kapital.

§14 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§15 Inga motioner hade inkommit och inte heller något förslag från styrelsen.

§16 Beslutades att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad 50 kronor.
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§17 Verksamhetsplan och budget för 2014 gicks igenom och fastställdes.

§18 Beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

§19 Till föreningens ordförande 2014 valdes Sture Lahrin.

§20 Till ledamöter i styrelsen i 2 år valdes Anders Ekström, Maj Thulin (omval) och Margareta
Risarp (nyval).
Ledamöterna Arne Karlsson och Lars Ladell har båda ett år kvar av sin mandattid.

§21 Till revisorer för ett år omvaldes Norman Davies och Ulla Ström och till suppleant omvaldes
Märta Karlsson.

§22 Till ansvarig för föreningens bibliotek omvaldes Kristina Ladell.

§23 Till ansvarig för föreningens arkiv valdes Jack Karlsson.

§24 Till ansvariga för föreningens dräktförråd omvaldes Elisabeth Land och Helena Söderberg.

§25 Till ansvarig för föreningens hemsida valdes Lars Ladell.

§26 Till ansvarig för föreningens guideverksamhet valdes Märta Karlsson.

§27 Inga övriga funktionärer valdes.

§28 Val av valberedning bordlades. Tidigare valberedning har avsagts sig omval och årsmötet
lyckades inte få fram kandidater.

§29 Ordföranden tackade mötesdeltagarna och tackade särskilt avgående styrelseledamoten Karin
Johansson som också ansvarat för kaffe och smörgås under kvällen. Ett tack riktades också till
Margareta Bengtsson och Arne Land som gjort ett gott arbete i valberedningen i flera år.
Vice ordförande Arne Karlsson tackade ordförande Sture Lahrin för det gångna året.
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Kristina Ladell Sture Lahrin
mötessekreterare mötesordförande

Justeras Justeras

Inga Mörk Lars Tykesson


