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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2016-03-29
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Sture Lahrin, Margareta Risarp, Lars Ladell, Arne Karlsson och Anders Ekström

§ 43. Öppnande och Dagordning
Sture hälsade alla välkomna. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg
61 A – Styrelsevakans.

§ 44. Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Margareta Risarp.

§ 45. Protokoll från styrelsemöte 2016-02-22
Protokollet godkändes.

§ 46. Ekonomisk rapport för 2016 inkl. medlemsläget
Resultat är idag ca -3 000 kr (bilaga 1). 65 medlemmar varav 25 st ännu inte har betalt.
Margareta skickar påminnelse.

§ 47. Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa
A. Rapport från föreningsmötet 2 mars. 17 personer deltog på föreningsmötet med Les Six

som berättade om Birgittasystrarna. Ingen deltagare från Askeby.
B. Rapport från årsmötet 16 mars. 18 personer deltog på årsmötet där Stjärnorps

Blockflöjtsensemble underhöll med musik och quiz.
C. Gåvor till föreningen. Jorunn Antonsen har skänkt tyg till dräkter. Sture skickar tackkort.
D. Skrivelser från klosternätverket. Birgitta Alinder har distribuerat information från Varnhem

och Kronobäck.

§ 48. Planering av föreningsmötet 13 april
Trädgårdsgruppen ansvarar för mötet 13 april.

§ 49. Planering av städdagen 16 april
Trädgårdsgruppen gör planering och förberedelser inför städdagen.
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§ 50. Guidningsfrågor inför säsongen 2016
Guidemöten 30 mars och 6 april. Två beställningar finns hittills.

§ 51. Planering av vårutflykt till Örberga kyrka 11 maj
Arne har ordnat med guidning kl 19. Samling kl 18 för samåkning. Egen fikakorg.

§ 52. Dramaverksamhet 2016
A. Program. Ingen ändring av datum eller tider.
B. Genomförande. Dramagruppen sköter spelet.
C. Praktiska frågor. Styrelsen ordnar fika.

§ 53. Planering av Östgötadagarna 3 och 4 september
Alf Karlsson och Sture har deltagit i möte. Sture har gjort anmälan. Dramagruppen ansvarar
för vandringarna. Alf hjälper till med fika mm.

§ 54. Frågan om Klosterdag 18 september 2016
Nytt datum för klosterdagen blir 18 september. Presentation av de medeltida breven efter
högmässan.

§ 55. Forsknings- och studieverksamhet 2016
A. Stenkilska gravkoret, dagsläget och skrivelser till länsantikvarie och kyrkoråd samt

föredrag inom Vretaklosterbygdens Föreläsningsförening. Fortfarande inget svar från
länsantikvarien. Sture håller föredrag om 19 april i Föreläsningsföreningen.

B. Studieverksamhet. Inget att diskutera denna gång.

§ 56. Trädgårds- och stugfrågor
A. Rapport från trädgårdsgruppen. Gruppen har möte 31 mars. En ny odlingsruta ska

anläggas senare i vår. En folder kommer att vara klar till föreningsmötet 13 april.
B. Ev. ytterligare planering inför vår- och sommarsäsongen. Arne frågar Leif Beling om

gräsklippning.

§ 57. Bok- och skriftfrågor
A. Skriften Klosterliv i Vreta. Total kostnad för tryckning och framställning blev 14 670 kr

vilket är väl inom budget. Lars byter ut gamla exemplar i kyrkan. Tack framfördes till
kommittén som arbetat med revideringen.

B. Medeltida brev och Vretabibeln, bl.a. frågan om uppsättning av planscher i kyrkans
museum. Sverker Linge har godkänt uppsättningen.
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C. Ev. deltagande i Östergötlands bokmässa 3 december. Beslutades att deltaga om Askeby
är med och delar på kostnaden. Sture frågar om detta.

D. Övriga skriftfrågor. Inga övriga skriftfrågor.

§ 58. Planering av föreningsmöten hösten 2016
Förslag på program under hösten:

 20 års jubileum av verksamheten
 Stenkilska gravkoret
 Maja Hagerman – fördrag om Vreta Kloster
 Guidning i historiska miljöer

§ 59. Informationsfrågor
A. Eventuella uppdateringar på hemsidan. Uppdatera information om styrelse och program.
B. Extern information och frågan om blad med säsongens program. Infoblad behöver

uppdateras. Anders ändrar text. Troligen ingen turistmapp i år.
C. Nästa medlemsutskick – innehåll och tidpunkt. Utskick om årsmöte, program och

medlemsavgift görs före 13/4.

§ 60. Genomgång av åtgärdspunkter
Referens Ämne Kommentar Ansvarig

§ 2013/94D Trädgården på hemsidan Bordlägges Anders

§ 2015/86A Guidning i historiska miljöer Sture undersöker
inför hösten

Sture

§ 2015/142 Buss skola-kyrka åk 3 Klar. Kyrkan
betalar.

Sture

§ 2016/61A Styrelsevakans Styrelsen

§ 61. Övriga frågor
A. Styrelsevakans. Styrelse ska arbeta med frågan under året. Medlemsvärvning

diskuterades.

§ 62. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir måndag 23 maj kl. 19.00 i Fattigstugan. Arne fikaansvarig.
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§ 63. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Tack till Sture för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Anders Ekström Margareta Risarp Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


