
Föreningen Klosterliv i Vreta

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019 08 08
Fattigstugan

Närvarande: Arne Karlsson, Märta Karlsson, Nils-Holger Carlsson, Monica Arvidsson,
                     Maggan Risarp, Maj Thulin

§ 57     Öppnande och dagordning
            Ordförande Arne Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 58     Val av sekreterare
            Ordinarie sekreterare Maj Thulin var närvarande.

§ 59     Val av justeringsperson
            Till justeringsperson valdes Nils Holger Carlsson.

§ 60     Föregående styrelseprotokoll 29 maj -19
            Föregående styrelseprotokoll från 29.5 2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 61     Ekonomisk rapport och medlemsläge
            Balansrapport Bilaga 1

            Resultatrapport  Bilaga 2
            Guidningar har hittills inbringat 13.400:-.
            En elräkning på 741:- är nyligen betald.
            En programvara för bokföring kostade 1.400:-.
            Östgötadagarna: Dräkter hyrs från Östgötateatern. Kostnad 1.350 + 675 = 2.025:-.
            Styrelsen har godkänt önskemål om inköp av två förstärkare för 500:-.

             Medlemsläge Bilaga 3
             Efter uppdatering av medlemslistan är antalet nu 67 personer.

§ 62     Genomförda aktiviteter
            Många medlemmar har arbetat som värdar i kyrkan i sommar.
            Vaktmästarna har fått fler arbetsuppgifter. Märta och Arne har ansvarat för en hel del
            av dem.

§ 63     Planerade aktiviteter
            A. Östgötadagarna 7-8 september
            Nils Holger gör underlag till en affisch. Affischer sätts upp på Ljungsbro bibliotek,
            anslagstavlan utanför Hemköp, Stifts- och landsbiblioteket, domkyrkan och i Gamla
            Linköping. Monica är behjälplig vid uppsättandet.
            Maggan inhandlar förtäring till aktörerna.
            Maggan och Karin Johansson ansvarar för serveringen till besökarna.
            Dramatisering av ”Ja, men männen då?” klockan 13.00 och 15.00.

§ 64     Trädgård och hus
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            Fattigstugan har fått nytt yttertak.
            Örtagården har skötts enligt uppgjort schema.
            En ros bör flyttas på. Där den nu står är det skuggigt och magert. Flytt under
            arbete med örtagården i höst?

§ 65     Guidningar
            Guidningarna har flutit på bra. 25 guidningar har genomförts och 13 kvarstår.
            Det har varit många besökare i sommar. Klosterhuset har rönt stort intresse.

§ 66     Höstens aktiviteter
            Förslag på en studiecirkel kring boken ”Kvinnoklostren  på Östgötaslätten under
            medeltiden” under fem tillfällen. Märta och Arne ansvarar för genomförandet.
            Sankväm för aktörerna under Östgötadagarna äger rum den 9 oktober i klosterhuset.

§ 67     Informationsfrågor
            A. Hemsidan
            Lars Ladell har lagt in information om Östgötadagarna, de dramatiserade
            vandringarna och om datum för guidningarna.
            B. Medlemsutskick
            Maggan gör ett medlemsutskick under vecka 34, som ska innehålla information
            om Östgötadagarna, samkväm och studiecirkel.

§68      Övriga frågor
            Lars Ladell har lämnat pliktböcker, Vretabibeln och Klostren i Vreta och Askeby 1462,
            till Universitetsbiblioteket. Märta och Arne lämnar exemplar till biblioteken i

Linköping och Ljungsbro.

§ 69     Nästa styrelsemöte
            Nästa styrelsemöte äger rum 25.9. Maj ansvarar för fikat.
            Arne tackade Maggan för god förtäring och avslutade mötet.

         Maj Thulin                           Nils-Holger Carlsson                    Arne Karlsson
         Sekreterare                           Justeringsperson                           Ordförande
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