
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2015-03-30

Plats: Fattigstugan

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

               Arne Karlsson

§ 44.      Öppnande och dagordning

               Ordförande Sture Lahrin hälsade alla välkomna. Dagordningen

               godkändes efter att en ny punkt lades till om ytterligare funktionärer:

               § 47.

§ 45.      Val av mötessekreterare och justeringsperson

Till mötessekreterare utsågs Arne Karlsson och till protokollsjusterare

                Anders Ekström.

§ 46.      Protokoll från styrelsemöte 2015-03-03

Protokollet godkändes.

§ 47.      Ytterligare funktionärer

     A. Stugvärd; Ingen utsedd för tillfället.

B. Kontaktperson för våra nätverk. Sture frågar Birgitta Alinder.

C. Kontaktperson till Sensus; Margareta Risarp utsågs.

§ 48.      Ekonomisk rapport inklusive aktuellt medlemsläge Bilaga 1, 2

               Sent på året betalande nya medlemmar ( okt.-dec.) är medlemmar det kommande

               året utan ny avgift.

§ 49.      Rapporter.

      A. Rapport från årsmötet 11 mars. 18 st. var där. Cecilia Svensson berätta-

               de om sina pilgrimsvandringar, därefter årsmötesförhandlingar då sty-

      relsen omvaldes. En valberedning  valdes.

B. Kick off vid Bergs slussar 11 maj. Anmälan till Susanne Rustan. Sture går

              dit.



C. Verksamhetsplan från Vreta klosterbygdens företagsförening. Senast

30 april skall information till turistmapparna inkomma.

D. Klosterhuset/ Stenhuset.

              Sture informerade om dagsläget.

E.    Schema för årets verksamhet för femteklassarna. Information till be-

              rörda har utgått.

§ 50.     Vårens fortsatta mötesverksamhet

18 april kl. 10.00 städdag Fattigstugan.

              3 juni kl. 19.00 kyrkogårdsvandring ledd av Arne Karlsson och därefter

              våravslutning.

§ 51.     Guidning  2015

      A. Handläggning av den på årsmötet antagna motionen. En träff där

              guidegruppen skall diskutera och fördjupa sina kunskaper under våren.

B.    Den 19 mars guidade Märta 24 st. från Druidorden.De avslutade med

              smörgåstårta i Fattigstugan.

 C. Arne skall leda kyrkogårdsvandringar den 17 juni och 26 augusti.kl.19.00

D. Fika i samband med onsdagsguidningarna  får guidegruppen avgöra.

E. En grupp från Norrköping  ca 50 st. kommer den 30 juni och vill bli

               guidade.

§ 52.     Generalförsamlingen i Clairvaux

Sture frågar Birgitta Alinder om hon vill åka dit. Kostnad 7000 kr övre

              gräns. Den som ev. åker dit skall föra fram vår förenings ståndpunkter

        och avlägga rapport i höst. Kostnader skall styrkas med kvitton.

§ 53.     Östgötadagarna den 5- 6 september.

Vi medverkar som förra året med dramatiserade vandringar 12.30 och

                14.30 båda dagarna. Helena Söderberg kontaktas. Avgift 70 kr med

                servering i Fattigstugan.

                Dramagruppen är på gång inför 2016. Tema kända kvinnor i Vreta kloster.



§ 54.       Klosterdag 13 september

Brita Olinder kontaktas av Sture.

§ 55.       Forskningsverksamhet

     A. Stenkilska gravkoret.

Vi väntar på rapporten med metalldetektorn. Avvaktar.

     B. Medeltidsbrev.

                Lars informerade om gruppens arbete.

§ 56.       Trädgårds- och stugfrågor

     A. Muren vid fattigstugan restaureras.

B. Trädgårdsgruppen har träffats 3 gånger i år. Man dokumenterar de

                växter vi har. Man skall ta fram nya skyltar. En odlingsruta till skall

                uppsättas, något högre än de vi har. 5 st. är med i gruppen.

C. Vårstädning den 18 april kl. 10.00. Korvgrillning. Margareta skaffar det

                som behövs. Sture tar med sig gifflar. Styrelsen från Vårfruberga besö-

                ker oss denna dag. Birgitta guidar dem och vi bjuder på kaffe.

D. Örtagården 2015 diskuterades.

§ 57.       Bok och skriftfrågor.

     A. Skriften Klosterliv i Vreta: söker bidrag med 10500.00 kr hos Claes

                och Greta Lagerfelts stiftelse.

B. Indragen bokförsäljning på Akademiebokhandeln. Två böcker Fokus

                Vreta kloster faktureras  med 300 kr. 3 st, som är kvar, hämtas.

§ 58.       Informationsfrågor

     A. Informerades om kommande kyrkogårdsvandringarna 17/6 och 26/8,

                om hemsidan och om vårstädningen den 18/4.

  B. Informationsbladet : nya bilder behövs. Skall tryckas i både A4 ochA5.

                A4 i turistbroschyren.

C. Kyrkbacken nästa nummer. Sture är aktiv där och bevakar våra intres-

                sen.



D. Nästa medlemsutskick skickas ut av Sture före påsk.

E.      På gång. Sture sänder in före 17/4.

§ 59        Åtgärdspunkter.

Referens           Ämne                                       Kommentar                Ansvarig

§2013/ 94C Trädgårdsportal                                                           Anders

§2013/ 94D      Trädgården på hemsidan                                           Anders

§2014/ 95A       Facebook                                                                     Styrelsen

§2014/ 48A       Skriften Klosterliv i Vreta   se § 2014/119A           Lars

§2014/118A     Värmeinstruktion                         Åtgärdat        Arne

§2014/139C      Informationstavlor, infoblad                                    Anders

§2015/23C        Kontakta Askeby om bokmässa Åtgärdat               Sture

§2015/29         Datum för klosterdagen                Åtgärdat               Sture

§ 60.        Övriga frågor

Sture kontaktperson när höstens verksamhet planeras i Vreta klosters

                 föreläsningsförening.

§ 61.        Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 28 april kl. 18.30 i fattigstugan. Margareta

                 Kaffeansvarig.

§ 62.        Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

                 Tack Arne för gott fika.

Vid protokollet                                         Justeras

Arne Karlsson                                           Anders Ekström Sture Lahrin

mötessekreterare  ordförande


