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§  69           Öppnande och dagordning 

                    Ordförande hälsade välkommen och öppnade  mötet. Dagordningen godkändes. 

§ 70            Val av justeringsperson 

                   Märta valdes till justeringsperson.  

§ 71            Föregående protokoll 

                   Protokoll från 18.06.13 och 18.04.25 undertecknades och lades till handlingarna.                    

§ 72            Ekonomisk rapport och medlemsläge                                 

                   Ekonomisk rapport                                                                                 Bilaga 1 

                   Resultatrapport: Guidningarna har gått bra och inbringat 7 420:-.        Bilaga 2  

                   Elkostnaden blev något lägre än förra året tack vare den varma sommaren. Grund- 

                   avgifterna påverkas inte av sommarklimatet. 

                   Medlemsläget: 77 personer har betalt medlemsavgift.                           Bilaga 3 

§ 73            Genomförda  aktiviteter 

              A. Guidningarna 

                    Märta redovisade för sommarens genomförda guidningar. Det har varit något 

                    färre deltagare, vilket med all sannolikhet beror på den extrema sommarvärmen.  

§ 74            Planerade aktiviteter              

              A   Guidningar Östgötadagarna 

                    Rollistan för de dramatiserade vandringarna lördag-söndag 1-2 september är klar. 

                    Alf och Barbro bakar årets östgötakaka. Även Karin är behjälplig vid  

                    serveringen. 

                    I ”Extra Corren” finns arrangemanget med.               

                                  

              B    Dräktvisning 

                     Visning av ett urval av föreningens dräkter sker på Ljungsbro bibliotek 25.9. 

                     Helena Söderberg är ansvarig.   



              C.    Höstens aktiviteter 

                     - Förslag på en studiecirkel angående gravarna i kyrkan vid tre tillfällen i  

                       oktober-november. Maggan frågar Robert Risarp, om han kan åta sig  

                       uppdraget.  

                     - Städdag 27.10.                      

                     - Avtackning för medlemmar som deltagit i olika aktiviteter. Förslag: 7.11 i   

                       Stefansgården. 

 

              E.  Kommande år: Klosterhuset och samarbete med församlingen. 

                    Samarbete med församlingen önskas om t ex Klosterhuset. 

§ 75            Trädgård och hus. 

                   Trädgården har skötts efter schema. Städdag 27.10, se ovan. 

§ 76            Informationsfrågor 

              A.  Lars Ladell påminns om att skriva mer om Östgötadagarna. Märta kontaktar 

                    honom.  

              B.  Hemsidan 

                    Info om höstens aktiviteter läggs in på hemsidan. 

              C.  Medlemsutskick  

                    Medlemsutskick sänds ut inom de närmaste dagarna. 

                     

§ 77            Övriga frågor 

                   Förberedelserna inför besöken av åk 3 är i full gång. En fråga är hur vi löser 

                   aktörer för nunnesång. 

 

§ 78            Nästa styrelsemöte 

                   Nästa styrelsemöte äger rum 26.9. Maj är fikaansvarig. 

§ 79            Avslutning 

                   Arne tackade Märta för fikat med den goda äppelkakan. 

                   Mötet avslutades. 
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