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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2017-02-22 i Fattigstugan

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

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

§ 14 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson:
Till mötesordförande valdes Anders Ekström, till mötessekreterare Lars
Ladell och till protokolljusterare Arne Karlsson.

§ 15 Föregående protokoll:
Protokollen från mötet 2017-01-11 godkändes.

§ 16 Ekonomisk rapport och medlemsläge:
A. Resultatrapport
Föreningens ekonomi är god, se bifogad balans- och resultatrapport. Bilaga 1
Medlemsläget är nu att 49 har betalat årsavgift för 2017 medan 20 från
föregående år ännu inte betalat.

§ 17 Genomförda aktiviteter:
A. Diskussionskväll 18 januari
14 medlemmar förde ett intressant och bra samtal om föreningens
framtid. Bilaga 2

§ 18 Planering inför årsmötet den 15 mars:
A. Bokslut och revision
Båda dessa ligger klara.
B. Verksamhetsberättelse 2016
Klar efter ett mindre tillägg.
C. Verksamhetsplan 2017-02-23
Klar. Innehåller element från diskussionskvällen 18 januari.
D. Budget för 2017-02-23
Utkast finns. Anders tittar vidare på posten Budgeterat resultat.
E. Program utöver årsmötesförhandlingar
Före årsmötet, ca 30 minuter, spelar Richard Hirsch egna flerstämmiga
arrangemang av kända melodier på akustisk gitarr (utan sång) tillsammans
med sin gitarrelev David Lago. Kostnad ca 600 kr.
F. Praktiska frågor - Presidium
Lars kopierar upp verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut, budget
och årsmötesagenda. Även några stadgar behövs. Årsmötet utser presidium,
men vårt förslag är Anders som ordförande och Kristina Ladell som sekreterare.

§ 19 Uppföljning diskussionskväll:
Föreningens styrelse efter årsmötet bör se över möjligheten att anordna
en studiecirkel till hösten. Även andra aktiviteter, se Bilaga 2, bör studeras.
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§ 20 Planerade aktiviteter:
A. Föredrag Maja Hagerman – 25 februari
Arne möter och tar emot Maja Hagerman. Vaktmästare från församlingen
öppnar/stänger kyrkan och ordnar värme och ljud. Arne hälsar välkommen.
Vi tar med föreningens ”reklamblad” att dela ut till icke-medlemmar.
B. Filmkväll – 1 mars
På förslag av Birgitta Alinder ändras mötestiden till kl 18 eftersom filmen
är 3 timmar lång. Birgitta skickar ut meddelande om detta till våra medlemmar.
C. Vårstädning – 22 april
Bordläggs.
D. Dramatiserade vandringar
Vandringar sker 13-14 maj, 20-21 maj och 2-3 september (Östgötadagarna).
Kyrkan är bokad dessa dagar.
E. Klosterdag
Arne kontaktar Andreas Sneckenberg för att bestämma lämplig dag. Vårt
förslag är 17 september.
F. Möte i klosterträdgården
Ett föreningsmöte i vår vackra klosterträdgård vid Fattigstugan föreslås.
Föreningen bjuder på fika utomhus. Anders planerar mötets innehåll.
Tidpunkt lördag 6 maj, preliminärt.

§ 21 Informationsfrågor
A. Skrift om brev från 1462
Beslutet att ge ut brevet från år 1462 som skrift, §2016/123C, återkallas.
Gruppen som översatt brevet har inte gett stöd för fortsatt arbete.

§ 22 Övriga frågor
A. Informationsträff Östgötadagarna – 2 mars
Anders kontaktar Alf Karlsson för att se om han önskar delta. Om inte avstår vi.
B. Det europeiska förbundets generalförsamling
Lars kontaktar Birgitta Alinder för att se om hon vill åka på mötet. Pengar finns
avsatta.
C. Dammsugare
Dammsugaren i Fattigstugan är trasig. Arne kontaktar Elisabeth Land. Hon får
köpa lämplig ny dammsugare. Föreningen betalar.
D. Ljuslyktor
För Ingrid Reinickes penninggåva, §9, har 6 st ljuslyktor för värmeljus
inköpts, fabrikat Iittala.

§ 23 Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet.

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

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson Anders Ekström
mötessekreterare mötesordförande


