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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2015-08-31

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

§ 99 Öppnande och dagordning
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes med några tillägg.

§ 100 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Margareta valdes till sekreterare och Maj till justeringsperson.

§ 101 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes, det undertecknas vid nästa möte.

§ 102 Ekonomisk rapport och aktuellt medlemsläge Bilaga 1
Ekonomin diskuterades och lades till handlingarna.
Medlemsläget är oförändrat.

§ 103 Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa

A. Rapport från Vretaklosterbygdens föreläsningsförening.
Sture har deltagit i två möten . Ett föredrag om ”Stenkilska” kan förhoppningsvis
bli av i februari på biblioteket. Då kanske det finns mer att berätta.

B. Rapport från restaureringsförslagen för Klosterhuset/Stenhuset.
Den 18 augusti blev klosterföreningen inbjuden till möte i Stefansgården med
andra kyrkliga organ. Där presenterade kursdeltagarna sina förslag.

C. Rapport från generalkapitlet 2015 inkl. faktura.
Anna Maria Lilljebjörn har lämnat faktura och rapport från generalförsamlingen i
Clairvaux. Hon tackade för att hon fick representera föreningen. Totala
kostnaden för resan uppgick till 9127: -. Föreningen betalar 7000: - enligt
tidigare beslut. Ny medlem i år är Herrevads kloster.
Det ingick en redovisning av resan, vilket kommer att göras av Ann Maria under
hösten på ett medlemsmöte.

D. Inbjudan till symposium i Polen.
En inbjudan från ”Forum: Cistercienser vid Nord- och Östersjön”. Sture,
Elisabeth och Arne Land kommer att delta. Varje klosterplats presenterar sig på
något sätt. Sture tänker berätta om våra dramatiserade vandringar och Stenhuset.
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§ 104 Guidning 2015

A. Årets sommarguidning Bilaga 2
Märta Karlsson har lämnat en redovisning av guidningarna.

B. Årets guidning
Rapporterad under A.

§ 105 Medverkan på Östgötadagarna - Dramatiserad vandring, bemanning
i kyrkan och kaffeservering (inkl. kostnad)
Östgötadagarna går under Alf Karlssons ledning. Märta kommer att bemanna kyrkan
båda dagarna. Sture och Margareta sköter kaffeserveringen båda dagarna i Fattigstugan.
Beslutades att Alf får ta ut en avgift per person för kaffe och bröd, som täcker hans
utlägg för inköp och bakning.
En serviceavgift på 500:- har betalats av föreningen för deltagande i Östgötadagarna.

§ 106 Stenkilska gravkoret - Dagsläget och fortsatt agerande
Markus Lindberg gör en ansökan för att få bidrag till att kunna gå vidare med ålders-
bestämning av benen, som nu är i Lund. Corren hade en artikel om detta 29 augusti.
Ett föreningsmöte där Pär Karlsson och Markus Lindberg berättar om förstudien, är
tänkt under hösten. Även ett möte efter nyår då det kanske finns mer att berätta.

§ 107 Planering av klosterdagen 2015 Dramatiserad vandring, kaffeservering (inkl. kostnad)
Föreningen medverkar i högmässan den 13 september. Efter högmässan blir det en
Dramatiserad vandring av dramagruppen och Young Voices.
Efter vandringen är det kaffeservering i Fattigstugan som sköts av Maj och Sture.
Fikabröd bakas av Alf, som får ersättning för detta.
Marknadsföring sker i Corren och det kommer att stå med i gudstjänstprogrammet.

§ 108 Trädgårds- och stugfrågor

A. Rapport från trädgårdsgruppen
Gruppen har inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet.
Skylten Örtagård har kommit upp.

B. Skötsel under sommaren 2015
Leif Beling har klippt gräset under sommaren. Styrelsen har haft ett löpande schema
med 2-veckors period. Örtagården är i fint skick i nuläget. En del verktyg är inköpta
under sommaren.
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C. Målningsarbeten
Församlingen målar fönstren utvändigt i Fattigstugan. Arne kontaktar Örjan Tegler
hur arbetet  fortlöper.
Målarredskap måste plockas bort, eftersom vi har aktiviteter i Fattigstugan
kommande  två helger.

§ 109 Bok- och skriftfrågor

A. Skriften Klosterliv i Vreta – dagsläget
Allt ligger hos tryckeriet för formatering. Tryckeriet hör av sig till Lars med ett
exemplar för korrekturläsning.
Det kommer inte bli klart till 19 september då bokmässan äger rum.
Arbetet pågår.

B. Planering av deltagande i Östergötlands bokmässa 19 september
Kristina Ladell och Sture kommer att finnas där.
Ett informationsmöte om hur hela mässan går till äger rum 10 september.
Följande böcker tas med till bok mässan: Klosterliv i Vreta, Britta-boken, Fokus Vreta
kloster, Klostret i Vreta i Östergötland och Klosterplatser i Europa.

C. Försäljning av böcker
Föreningen har sålt 20 böcker à 150kr av Fokus Vreta kloster till församlingens
bokbord.

D. Arnes böcker
Arne skänker böcker till föreningens bibliotek .
Linköpings stiftsbok från 1963 och Linköpings stift i ord och bild.
Tack Arne för böckerna.

§ 110 Skolprogram för tredjeklassare
Maj har kontaktat skolor och skickat information.

§ 111 Höstens program

A. Principdiskussion utgående från Lars Ladells förslag
Lars redogjorde för sina tankar angående höstens program och föreningens framtid.
Förslaget går ut på att utveckla projektarbeten. Lars tankar togs emot positivt.

B. Föreningsmöten
Möte om Stenkilska och deltagande i Clairvaux, fastställande av datum återstår.
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C. Höststädning
Vi träffas lördag 7 november klockan 10.00 för att städa ute och inne.

D. Julavslutning
Onsdag 16 december blir det julavslutning.

§ 112 Informationsfrågor

A. Eventuella uppdateringar på hemsidan
Informera lite om Stenkilska.

B. Nästa medlemsutskick – innehåll och tidpunkt
Skickas ut när datum är klart för nästa föreningsmöte.

§ 113 Genomgång av åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/94D Trädgården på Anders

hemsidan
§2014/95A Facebook Styrelsen
§2015/86C Guidning i historiska

miljöer Sture

§ 114 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.

§ 115 Nästa möte
2015-10-06 kl 18.30. Maj ansvarar för fikat.
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§ 116 Avslutning
Sture tackade Anders för gott fika, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeringsperson        Ordförande

Margareta Risarp Maj Thulin         Sture Lahrin


