
ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN KLOSTERLIV I VRETA

Tid: 14 mars  2012

Plats: Stefansgården i Ljungsbro
Årsmötesförhandlingarna föregicks av en lektion i hur man berättar en historia. Den hölls av
skådespelaren Lars Olofsson och ingick i föreningens program för våren 2012 där vi gick
igenom guideteknik och guidehandledningen för Vreta klosters kyrka och kloster. .Lektionen
rönte stort bifall.

§1.  Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Lena Olsson, som hälsade de närvarande
       20 medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.  Mötet förklarades behörigen kallat.

§3.  Till ordförande för mötet valdes Lena Olsson

§4.  Till sekreterare för mötet valdes Olov Andersson

§5. Till justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll valdes
Inga Mörk och Anders Ekström.

§6.  Protokollet från årsmötet 16 mars 2011 upplästes av ordförande Lena Olsson och lades
        till handlingarna.

§7.   Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes upp av ordförande Lena Olsson.
         Några kommentarer ang biblioteksverksamheten gjordes; vi hade vid årets slut 294
         böcker samt c:a 100 st kopior med utdrag ur böcker. Bibliotekarien Kristina Ladell
        håller biblioteket öppet 15 min före föreningsmöte för boklån och samtal. Elisabeth Land
         som är ansvarig för dräktförrådet kunde ej närvara pga sjukdom men hade lämnat ett
        koncept om dräkterna och utlåning av dräkter under året i samband med visningar/
        upplevelser för elever vid olika arrangemang. Hon återkommer med en redogörelse
        senare.

§8.   Kassör Alf Karlsson redogjorde för den ekonomiska redovisningen och de viktigaste
        posterna i denna (bil. 1). Årets resultat – 23 789.40 härrör till största delen från
        nytryckningen av boken Britta börjar i klosterskolan i Vreta.

§9.   Revisionsberättelsen (bil. 2) lästes upp av revisorn Ulla-Britt Ström.

§10. På grundval av verksamhetsberättelsen, ekonomiska redovisningen  och
        revisionsberättelsen  frågade  ordf om  årsmötet kunde ge ansvarsfrihet åt styrelsen för

 år 2011. Svaret blev ja.

§11. Val av ny styrelse för 2012.
        Till ordförande för ett år nyvaldes Sture Lahrin

§12. Till kassör för ett år  omvaldes Alf Karlsson

§13. Till styrelseledamöter för 2 år nyval Anders Ekström och Maj Thulin.
        Arne Karlsson och Lars Ladell har vardera ett år kvar av sin mandattid.



§14. Till revisorer för ett år omvaldes Ulla Ström och Artturi Affleckt, till suppleant omvaldes
         Märta Karlsson.

§15. Till valberedning omvaldes Margareta Bengtsson och Arne Land.

§16. Till ansvarig för biblioteket omvaldes Kristina Ladell.

§17. Till ansvarig för föreningens arkiv omvaldes Kristina Ladell.

§18. Till ansvariga för dräktförrådet utsågs åter Elisabeth Land och Helena Söderberg

§19. Inkomna motioner. Ingen motion hade inkommit till mötet, men Paul Reinicke  inkom
        senare med en skriven motion enl följande:

 Till föreningens Klosterliv i Vreta årsmöte år 2012 efter Christi börd, muntligt lämnad
        av rotemedlemmen Paul Reinicke sedermera skriftligt bekräftad härsammanstädes

”Behov av ”kontaktperson” för samband med andra europeiska länders motsvariga
        verksamhet bör årligen väljas vid kommande årsmöten, dymedelst säkrande ett spridande
        inom vår egen förening av vadhelst sig inom utländsk verksamhet tilldrager.”

  Styrelsen fick i uppdrag att undersöka behovet av en stadgeändring för att välja en sådan
        kontaktperson och vid behov föreslå en sådan vid kommande årsmöte.

§20. Fastställande av ekonomi och planering för
a. verksamhet . verksamheten under året kommer att följa de linjer som beslutades inför
      programverksamheten i höstas
b. budget. Beslutades att anta förslaget till budget enl bil 1
c. medlemsavgift. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 50:- för år 2013.

§21. Avtackningar: Vice ordf Arne Karlsson tackade avgående ordf Lena Olsson för fyra
        händelserika år med bl a Klostrets 900-årsjubileum, seminarier om klostret och
        efterföljande tillkomst av boken Fokus Vreta Kloster  Lena avtackades med en vacker
        bukett blommor. Arne fortsatte sedan med att avtacka undertecknad Olov Andersson för
        de 14 åren som styrelsemedlem i olika funktioner och lämnade en lika vacker bukett
        blommor.
§22. Ordf Lena Olsson tackade mötesdeltagarna och överlämnade klubban till nye ordf Sture
        Lahrin som tackade särskilt Barbro och Alf Karlsson för mycket god förtäring och
        förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet                                   Justeras

Olov Andersson                                                  Lena Olsson
Mötessekreterare                                                 mötesordförande

Justeras                       Justeras

Inga Mörk                                                            Anders Ekström
PS Sist ett stort tack till föreningen för alla trevliga stunder tillsammans i verksamheten och i
styrelsen.
Olov Andersson DS


