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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2016-08-24 i Fattigstugan

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

§ 84 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes efter en mindre komplettering.

§ 85 Val av mötessekreterare och justeringsperson:
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till protokolljusterare Arne
Karlsson.

§ 86 Föregående protokoll:
Protokollen från konstituerande mötet 2016-03-29, styrelsemötet 2016-03-29
och styrelsemötet 2016-05-23 godkändes.

§ 87 Ekonomisk rapport och medlemsläge:
A. Resultatrapport
Föreningens ekonomi är god, se bifogad balans- och resultatrapport. Bilaga 1
Vi har en fordran på 7000 kr på församlingen för böcker och märken till
bokbordet.
B. Köp av röstförstärkare
Beslutades att godkänna inköp av röstförstärkare för 4205 kr som preliminärt
beslutats per telefon/mail.
C. Policy om beslutsordning vid inköp
Beslutades att när man gör/köper saker på föreningens bekostnad skall det
finnas styrelsebeslut i förväg.
D. Förändringar i medlemskåren
Två nya medlemmar har tillkommit. Föreningen har nu 62 medlemmar som
betalat för 2016.

§ 88 Rapporter
Inga rapporter aktuella.

§ 89 Guidningsverksamheten 2016
Guidningen går enligt plan. Omfattningen är ungefär som förra året.

§ 90 Dramatiserade vandringar
A. Rapport från vandringarna i maj
Det var ca 150 personer som deltog i maj. Mottagandet från publiken var bra.
B. Östgötadagarna
Fördelning av olika arbetsuppgifter diskuterades: öppethållande av kyrkan,
guidning, servering i Fattigstugan, mm.
C. Aktivitet i höst för medverkande
Beslutades om ett möte för alla som medverkat i olika aktiviteter. Tidpunkt
onsdag 2 november 2016 kl 19.
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§ 91 Fattigstugan och dess trädgård
A. Erfarenheter från sommarens skötsel
Sommarens torka har ställt till det för trädgården en del. Vårt schema för
skötsel har fungerat bra.
B. Hålla Fattigstugan i skick inför kommande besök
Ser bra ut. Inga särskilda åtgärder krävs.
C. Skyltning med Sensus i Fattigstugan
Skylten som funnits i fönstret mot torget är borta. Margareta R kontaktat Sensus
för att få ny skylt.
D. Värmehållning i höst och vinter
Arne K erbjuder sig att sköta värmen.
E. Höststädning
Höststädning, både ute och inne, blir lördag 29 oktober 2016 kl 10.
F. Planer rörande örtagården
Nya stickor med örtnamn behövs. Tas fram till våren. En 4:e odlingsruta
får anstå till våren.

§ 92 Klosterdagen 18 september
Komminister Andreas Sneckenberg är nu ansvarig för klosterdagen. Liunga
Pipare ska spela. Lars L håller ett föredrag om livet i klostret på 1400-talet. För
detta ska församlingen ordna med projektionsduk (som ska inköpas), mm.

§ 93 Firande av 20 år med föreningen
Vi firar detta i Fattigstugan onsdag 14 december 2016. Styrelsen ordnar med
julgröt, smörgås, mm. Birgitta Alinder ombeds ordna mötets innehåll om
föreningens historia. Tidigare medlemmar inbjuds.

§ 94. Stenkilska gravkoret
Enligt Markus Lindberg har bara ryggraden från barnet i en av gravarna i
gravkoret återfunnits i Lund. Undersökning av denna ska göras för att försöka
göra en åldersbestämning.

§ 95 Vretaklosterbygdens föreläsningsförening
Vår förening har inga bidrag att komma med inför hösten.

§ 96 Höstprogrammet
A. Föredrag 5 oktober
David Ludvigsson, Linköpings universitet, håller ett föredrag om guidning i
historiska miljöer. Plats: Fattigstugan kl 19. Sture L kollar vilka hjälpmedel
som han behöver (projektor, mm).
B. Föredrag av Maja Hagerman
Arne K fortsätter kontakten med Maja H om föredrag i Vreta klosters kyrka
under våren. Allmänheten ska inbjudas. Preliminärt önskar Maja H 10 000 kr
samt resekostnader. Vi har pengar hos Sensus (kanske ca 6000 kr).
C. Möten som tidigare diskuterats
Ett föreningsmöte föreslås till onsdag 23 november 2016 kl 19 i fattigstugan
(ev. alternativ 16 november). Lars L ansvarar för mötet som har rubriken
Medeltida mässa. Vi ska se en videoinspelning av en mässa som den kan ha
varit år 1450. Diskussion efteråt med jämförelse av mässan idag i Vreta.
Önskvärt att en eller flera präster är med. Sture L kollar med församlingens
präster Andreas och Magnus.
D. Julavslutning
Se § 93.
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E. Förslag till studiecirklar i Kyrkbacken
Inga intresserade har hört av sig än.
F. Eventuella andra möten
Inga förslag föreligger.

§ 97 Föreningens framtid
A. Medlemsenkät
Sture L skriver ett utkast till enkät. Övriga styrelsen kommenterar och
kompletterar. Ska sedan skickas ut till våra medlemmar.
B. Medlemsvärvning
Lämpligt att försöka värva medlemmar på tackmötet 2 november med de som
medverkat i olika aktiviteter.

§ 98 Informationsfrågor
A. Hemsidan
Lars L berättade om den stora omändringen av föreningens hemsida. Den är
nu bättre anpassad för mobiler och läsplattor.
B. Nästa medlemsutskick
Preliminärt v. 36.

§ 99 Åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§ 2013/94D Trädgårdshemsida Bordläggs Anders
§ 2016/61A Styrelsevakans Styrelsen

§ 100 Övriga frågor
A. 3:e klassare
6 klasser är tillfrågade för aktiviteter i höst. Församlingen kan stå för buss
enligt tidigare överenskommelse.

§ 101 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir onsdag 28 september 2016 kl 19 i Fattigstugan. Till
mötet inbjuds också valberedningen, Märta K och Inga M. Margareta R är
kaffeansvarig.

§ 102 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack
Lars L för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


